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högre utbildning p̊a Kungliga tekniska högskolan
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Förord

De första stegen upp för Observatorienlundens kulle (läs: Mount Everest) togs i början av
juni 2017. Det var en solig sommardag, f̊aglarna kvittrade och svetten rann nedför v̊ara
förväntansfulla ryggar. Kungen av ständiga förbättringar Lars Nilsson och hans högra hand
Tomas Carlander väntade p̊a oss uppe i Gamla Observatoriet med öppna armar. Sedan
dess har v̊ar vardag fyllts av spännande samtal kring ständiga förbättringar, management
och coaching och otaliga matcher pingis som vi tror har bidragit en hel del till det färdiga
examensarbete som du just nu läser.

Det är dock inte enbart pingisen som har gett oss kraft att genomföra denna studie p̊a
bara lite mer än tre månader. Vi vill i detta förord passa p̊a att tacka v̊ar huvudhandledare
Cecilia Caiman som suttit uppe nätter för v̊ar skull. Hon har med sin kreativitet och energi
öppnat v̊ara ögon för hur spännande världen inom forskning kan vara. Vi vill även tacka
v̊ar biträdande handledare Monika Olsson, som g̊ang p̊a g̊ang lyckats dra ned oss p̊a jorden
när syfte och fr̊ageställningar verkat f̊a vingar. Tack, Pär Lanner p̊a EIO, som f̊att oss att
känna oss viktiga med det vi gör. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla p̊a C2
Management som ställt upp p̊a testsamtal, intervjuer och har st̊att ut med v̊ara, ibland lite
högljudda, diskussioner kring tolkningar av lärandeteorier. Och Lars Nilsson - tack för att
du inspirerar, alltid sprider glädje och för att du har gett oss en helt ny bild av hur lärandet
kan ske p̊a en arbetsplats.

Som de aspirerande pragmatiker vi kommit att bli under arbetets g̊ang hoppas vi detta
examensarbete kan medföra en Erfarenhet med stort E.

God läsning önskar
Michaela Bartoletti och Ellinor Brorsson





Abstract

The expectations for a company to actively work on reducing their environmental impact
are higher today than ever before. With an environmental certification, companies can show
their responsibilities towards the environment to their stakeholders, and improve the chances
to securing a position on the future market. An environmental certification, such as the
standard ISO 14001, includes the need for continuous improvements to an organization’s
processes and strategic environmental work. The term continuous improvements origins from
Toyota Motors successful way of working - kaizen. It implies that everything can be made
a little better than it is right now. This interpretation of continuous improvements goes
well together with environmental improvements in business since we are still on a journey
towards the most sustainable way of living.

Two electrical contracting companies have through the web-based application System
C2TMexcelled in their work with continuous environmental improvements. Since a success
factor to continuous improvements has proven to be education, one can assume that the two
studied companies have a learning culture in their workplace that has led to this success.
However, this learning culture is not specified. The purpose of this study is to examine what
a training session in ecologically sustainable development should involve, not only lead to
continuous improvements, but also to continuous learning. To generate knowledge about
this, a qualitative study has been made. Two focus group conversations with each of the
studied companies were made to gather data about their work with continuous environmen-
tal improvements. The data from the focus group conversations were analyzed through a
thematic analysis.

The results show that a training session that aims to lead to continuous improvements and
learning within the organization consists of several sessions. The training sessions should
make use of the knowledge within the organization, connect the environmental issue to
the organization, involve an engaged leadership, and make use of the personal engagement
amongst the coworkers. Apart from this, demands on the company culture are being made
in order to create a learning organization. The culture should be open to challenge the ex-
isting routines and strive to develop the company to the better. The results from this study
show that there are similarities between continuous improvements and learning. Suggested
as further research is to examine the similarities between learning and continuous improve-
ments. Another example for further research is to test the factors presented in this study,
in a training session about ecologically sustainable development.

Key words: Continuous improvements, learning for sustainable development, strategic en-
vironmental work, experience-based learning, discrepancy, democracy, pragmatism.





Sammanfattning

Förväntan p̊a att företag arbetar aktivt med att minska sin miljöp̊averkan växer sig större
för var dag. Med en miljöcertifiering kan företag visa sig ansvarsfulla inför sina intressenter
och chanserna för en säkrad plats p̊a framtidens marknad kan öka. Miljöcertifikat s̊asom ISO
14001-standarden inkluderar behovet av ständiga förbättringar av en organisations processer
och miljöstrategiskt arbete. Begreppet ständiga förbättringar har sitt ursprung i Toyota
Motors framg̊angsrika arbetssätt - kaizen - och innebär att allt kan göras lite bättre än i
nuläget. P̊a s̊a sätt klingar det väl med miljöförbättringsarbete eftersom vi fortfarande är
p̊a en resa mot det mest miljövänliga sättet att leva p̊a.

Tv̊a företag inom elinstallatörsbranchen har genom den webbaserade applikationen Sy-
stem C2TMutmärkt sig i sitt arbete med ständiga förbättringar inom miljö. Eftersom en
framg̊angsfaktor för ständiga förbättringar är utbildning kan det antas att dessa tv̊a företag
har genomg̊att ett lärande som har lett till denna framg̊ang, men vad som kännetecknat
detta lärande är inte specificerat. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka
vad en s̊adan utbildning bör inneh̊alla för att inte bara leda till fler miljöförbättringar, utan
även för att skapa förutsättningar för ett lärande inom ekologisk h̊allbar utveckling. För att
generera kunskap kring detta genomfördes kvalitativa fokussamtal i tv̊a omg̊angar, med tv̊a
olika företag. Samtalen analyserades med hjälp av en tematisk analys.

Resultaten visar att en utbildningsinsats som ämnar leda till ett aktivt
miljöförbättringsarbete och ett kontinuerligt lärande ska sträcka sig över flera utbild-
ningstillfällen. Tillfällena i insatsen bör ta vara p̊a verksamhetens kunskap genom inklusion
av medarbetare, knyta miljöfr̊agan till verksamheten, drivas av en engagerad ledning och ta
vara p̊a medarbetarnas personliga engagemang. Dessutom ställs krav p̊a företagets kultur
i form av att den ska vara öppen för ifr̊agasättande av rutiner samt drivas av en vilja att
utvecklas. Resultaten visar även p̊a likheter mellan konceptet ständiga förbättringar och
lärande, och vidare föresl̊as djupare studier kring dessa likheter. Vidare forskning föresl̊as
även i form av att testa de faktorer som detta examensarbete har resulterat i.

Nyckelord: Ständiga förbättringar, lärande för h̊allbar utveckling, miljöstrategiskt arbete,
erfarenhetsbaserat lärande, diskrepanser, demokrati, pragmatism.
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4.1.2 Den ständigt utvecklande arbetsplatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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1 Introduktion

Följande avsnitt tar upp bakgrunden till varför studien har genomförts. Vidare presenteras
studiens syfte och fr̊ageställning och avslutas med en kort presentation av studiens uppdrags-
givare samt de företag som studien har studerat.

1.1 Inledning

Idag finns en förväntan bland samhällsmedborgare att ett företag tar ett större ansvar och
även aktivt arbetar med att p̊a olika sätt minska sin miljöp̊averkan (Gröndahl & Svanström,
2011). Hur företag har arbetat med miljöfr̊agan har dock inte alltid sett ut som det gör
nu. Miljöansvar har länge funnits p̊a agendan, men sällan satts i första rummet. En tanke
som fortfarande kan verka främmande för många är att betrakta miljöarbete som en viktig
del av ett företags definition och vision. Dessutom är miljöfr̊agan n̊agot som historiskt inte
alltid kommunicerats, varken internt eller externt. Den bristande kommunikationen har lett
till att miljöfr̊agor företrädelsevis behandlats som en isolerad fr̊aga utanför ledningsgruppen
eftersom miljöchefen sällan har suttit med i den. Följden blir att fr̊agan därför inte heller
tas upp i övriga omr̊aden i verksamheten och p̊a s̊a sätt marginaliseras (Ekdahl, C2-konsult,
muntlig kommunikation, 2017-08-28).

I och med dagens samhällsutveckling kan inte miljöfr̊agan fortsättningsvis sättas i sista rum-
met. Ständigt ökande krav fr̊an miljölagstiftning i industrialiserade länder leder till att ansvar
måste tas för produkters och r̊avarors hela livscyklar (Santos, Rebelo, Lopes, Alves & Silva,
2016). Kunder och intressenter ställer allt högre krav p̊a att företag tar ansvar för hela ked-
jan och att de kan redogöra för val av r̊avaror och återvinning, b̊ade ur sociala och ekologiska
perspektiv (Morrow & Rondinelli, 2002; Gröndahl & Svanström, 2011). De ökande kraven
har därför lett till att miljöfr̊agan är mer aktuell än n̊agonsin, vilket avspeglas i företags
miljöstrategiska arbete. Enligt en studie som gjorts p̊a Handelshögskolan i Stockholm har
43 % av de 88 största företagen p̊a stockholmsbörsen en person med h̊allbarhetskompetens
med i ledningsgruppen. Motsvarande si↵ra var 25 % för endast tv̊a år sedan (Lerpold,
2017). Ekologisk h̊allbarhet har därmed enligt Lerpold (2017) n̊att den strategiska agendan
hos många företag. Fler väljer nämligen att försöka säkra sin plats p̊a framtidens marknad
och beh̊alla sin legitimitet genom att certifiera sig mot ett miljölednigssystem (ISO, 2017a).
Det vanligaste sättet att miljöcertifiera sitt företag är mot ISO 14001. Miljöledningssystemet
inkluderar behovet av konceptet ständiga förbättringar av b̊ade en organisations system och
av förh̊allandet gentemot ekologiska fr̊agor (ISO, 2017b).

Konceptet ständiga förbättringar omfamnar idén och visionen om att allt kan göras lite
bättre än vad det görs i nuläget - inte bara p̊a miljöfronten. Enligt Bessant och Ca↵yn
(1997) är ständiga förbättringar inte ett enstaka verktyg eller teknik, utan det är en l̊angsiktig
lärprocess. Ramström och Stridh (2008) har tidigare genomfört ett examensarbete p̊a C2
Management AB som undersöker vilka framg̊angsfaktorer som kan identifieras p̊a företag
som arbetar aktivt med ständiga förbättringar. I studien framg̊ar det bland annat att en
kreativ kultur och samarbete föder förbättringsidéer. SomMårtensson och Westerberg (2017,
s. 125) skriver:

En tydlig och kreativ lärprocess ledde allts̊a till nya interna nätverk som inte bara
ökade kompetensen och miljöprestandan, utan ocks̊a utrymmet för att generera
nya idéer och initiativ.

P̊a detta sätt har lärande kommit att bli ett villkor för att organisationer l̊angsiktigt ska
vara framg̊angsrika och prestera väl (Engström, 2014). Ellström (1992) hävdar dock att
det informella lärande som sker i det dagliga arbetet även måste integreras och synliggöras
med n̊agon typ av planerad, systematisk utbildning, vilket bekräftas i studien genomförd av
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Ramström och Stridh (2008). En framg̊angsfaktor för ständiga förbättringar som observerats
hos de företag som undersöks i deras studie är just utbildning.

Men vilken typ av utbildning åsyftas? Vad betyder egentligen lärande? Som snart färdiga
gymnasielärare och civilingenjörer inom energi och miljö har vi författare tagit oss an upp-
draget att gräva djupare i dimman som utgörs av lärande, utbildningar och h̊allbar utveck-
ling. Genom detta vill vi med examensarbetet försöka bidra till att en väg banas mot hur en
utbildning borde se ut för att främja ett framg̊angsrikt förbättringsarbete inom miljö.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att generera faktorer som skulle kunna tas med i en framtida
utbildningsinsats om ekologisk h̊allbar utveckling som syftar till att främja ett kontinuerligt
lärande och ständiga förbättringar inom miljö.

1.2.1 Fr̊ageställning

För att kunna besvara fr̊ageställningen avser studien undersöka vilka aspekter som lyfts
som viktiga enligt forskning inom lärande för h̊allbar utveckling för att främja ett
lärande inom miljö. Studien avser även undersöka vilka aspekter, som av företag med
ett aktivt arbete med ständiga förbättringar, lyfts som viktiga för att skapa ett aktivt
miljöförbättringsarbete.

Vad kännetecknar det p̊ag̊aende lärande, b̊ade i formella och informella lärandesituationer,
hos företag som har en hög andel miljöförbättringar i sitt vardagliga arbete?

1.2.2 Avgränsningar

Den teori som studien täcker tar sitt avstamp fr̊an forskning inom lärande för h̊allbar ut-
veckling (ESD). Idén om att använda ESD som utg̊angspunkt för studien kom som tips fr̊an
studiens pedagogiska handledare. Det pedagogiska perspektiv som kallas pragmatismen ge-
nomsyrar mycket forskning kring ESD, och därför har det fallit sig naturligt att även denna
studie har sin utg̊angspunkt i pragmatismen. Denna avgränsning har även gjorts eftersom
att behandla mer än ett pedagogiskt perspektiv skulle göra studien b̊ade spretig och för stor
med avseende p̊a den tid som fanns till förfogande.

Den empiriska data som studien behandlar har samlats in fr̊an tv̊a småföretag inom elinstal-
latörsbranschen. Denna bransch valdes eftersom studiens uppdragsgivare C2 Management
har kunnat erbjuda data kring företagens förbättringsarbete. Det finns dessutom ett gott
samarbete mellan C2 Management och Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), där de
tv̊a småföretagen ing̊ar.
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1.3 Centrala begrepp

H̊allbar utveckling är ett mångfasetterat begrepp och har därmed många tolkningar. I de
sammanhang d̊a begreppet h̊allbar utveckling används i denna studie åsyftas ekonomiska,
sociala samt ekologiska aspekter.

I denna studie används begreppet miljöstrategiskt arbete när det syftas till arbete med
den ekologiska aspekten av h̊allbar utveckling.

Lärande finns definierat p̊a en del olika sätt. Denna studie utg̊ar fr̊an följande definition:
”en process genom vilken kunskap konstrueras genom omvandlingen av erfarenhet” (Kolb,
1984).

En utbildningsinsats har som syfte att utgöra en formell lärandesituation. Här sker ett
aktivt arbete för att främja lärande. En utbildningsinsats kan best̊a av en serie utbildnings-
tillfällen, alternativt ett enstaka tillfälle.

Ett problem är det gap som finns mellan där vi befinner oss och dit vi vill (Ljunggren
Berge̊a, 2015, s. 10). I denna studie kommer problem att benämnas diskrepans.

En diskrepans är det gap som behöver fyllas för att skapa jämvikt och tillfredsställelse i en
situation. Under samlingsnamnet diskrepans ing̊ar begrepp s̊asom problem, kunskapsskill-
nader och konflikter.

”En förbättring är löst problem” (Ljunggren Berge̊a, 2015, s. 10), och ständiga
förbättringar innebär ett flöde av förbättringar i en kontinuerlig process.

En miljöförbättring syftar till en genomförd förbättring som i första hand har för avsikt
att gynna miljön.

1.4 C2 Management

C2 Management är en verksamhet som arbetar med konceptet ständiga förbättringar, b̊ade
inom organisationen och mot kunder. Deras vision är att deras ”kunder ska bli bäst i världen
p̊a ständiga förbättringar” (C2 Management AB, 2017). De jobbar för att hjälpa sina kunder
att n̊a ett arbete med ständiga förbättringar genom att erbjuda konsultstöd, utbildningar,
coachning och inspirationsföreläsningar. Utöver detta erbjuder C2 Management ocks̊a den
webbaserade applikationen System C2TM. I denna applikation kan användarna lägga in
förbättringsförslag, reklamationer, avvikelser och andra ärenden. System C2TMhar omkring
150 000 användare fr̊an över 150 av C2 Managements kunder inom flertalet olika branscher
(C2 Management AB, 2017).

C2 Management har i dagsläget (2017) åtta anställda inklusive VD Lars Nilsson och har
kontor i Stockholm. C2 Management är certifierade mot bland annat standarden för miljö -
ISO 14001 (C2 Management AB, 2017). År 2016 blev de tilldelade utmärkelsen Svensk Kva-
litet som ges ut av Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Svensk Kvalitet är en utmärkelse
som visar p̊a framst̊aende och inspirerande arbete inom systematiskt förbättringsarbete (In-
stitutet för Kvalitetsutveckling, 2017).

C2 Management är primära uppdragsgivare till denna studie. Med hjälp av anställda har
prövning av fokussamtal kunnat genomföras med C2-konsulter. Anställda p̊a C2 Manage-
ment har även hjälpt till att extrahera data fr̊an System C2TMsom berör studien.
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1.4.1 Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar utg̊ar fr̊an ett synsätt att ett företags kapacitet kan höjas genom
små förbättringar i flera steg. Filosofin bakom är att många små förbättringar har en
fördel framför enstaka stora, eftersom de relativt smärtfritt kan följas av ytterligare små
förbättringar (Slack & Lewis, 2008). Ständiga förbättringar är ett koncept som introduce-
rades som kaizen i Japan p̊a 1950-talet och utgör nu bland annat en hörnsten i det som
Toyota Motor Corporation kallar The Toyota Way (Liker, 2004).

Ständiga förbättringar kan ses som en kultur som finns p̊a arbetsplatser där utveckling
ligger i fokus - en utveckling som innebär att företag ska minska sitt avfall, tidsavfall och
kvalitetsnedsättande arbetssätt i alla system och processer som företaget är involverade i
(Bhuiyan & Baghel, 2005). Ständiga förbättringar är ett koncept som kan placeras p̊a vilket
omr̊ade som helst i en organisations utveckling, s̊asom arbetsmiljö, säkerhet eller miljö.
Det omr̊ade som konceptet används mest inom är dock kvalitet (Bhuiyan & Baghel, 2005).
International Organization for Standardization (ISO) jobbar med att ta fram standarder som
kan följas av företag för att förbättra sina processer. Som grund för ISO-standarder ligger
det som kallas för PDCA-cykeln (läs mer under stycke 2.1.1) och möjliggör ett arbete för
ständiga förbättringar inom det omr̊ade som cykeln appliceras p̊a. Denna studie fokuserar
p̊a ständiga förbättringar inom miljö.

1.5 Elektriska Installatörsorganisationen - EIO

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) är kund till C2 Management och är en bransch-
och arbetsorganisation med omkring 2800 medlemmar best̊aende av el- och teleteknikföretag
runtom i Sverige. Utav dessa ing̊ar drygt 50 företag i EIO-Q Intressegrupp. EIO-Q är ett
ledningssystem som ger medlemmarna möjlighet till certifiering inom kvalitet, miljö samt
arbetsmiljö enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 respektive OHSAS 18001. Certifierade
företag har genomg̊att en utbildning samt implementerat den tillhörande standarden i sina
system. I EIO-Q ing̊ar även konceptet ständiga förbättringar genom System C2TM(EIO Q,
2016).

EIO denna studies sekundära uppdragsgivare. Tv̊a elinstallatörsföretag som är medlemmar
i EIO samt i EIO-Q Intressegrupp har st̊att för den empiriska data som studien behandlar.
De tv̊a studerade företagen benämns i rapporten som Företag A och Företag B.

Presentationen nedan av företagen innefattar lite h̊ard fakta om företaget samt en kort be-
skrivning av det aktuella projekt som anses mest intressant ur miljösynpunkt. Presentationen
av företag A är tagen inspirerad fr̊an vad de sagt under fokussamtalen och information fr̊an
deras hemsida. P̊a grund av anonymitet används inte hemsidan som referens i beskrivning-
en. Informationen om företag B kommer direkt fr̊an företaget d̊a de själva f̊att formulera en
presentation av sitt företag. Texten är delvis omskriven för att passa in i rapporten.

4



1.5.1 Företag A

Företag A är ett 100 årigt familjeföretag med 20 medarbetare (2017) som verkar i Sigtuna
kommuns näromr̊ade. Fr̊an år 2011 har företag A använt sig av System C2TMför att logga
det förbättringsarbete som genomförs p̊a företaget. I samma veva som införandet av System
C2TMblev företaget certifierade mot kvalitetsstandarden - ISO 9001, och de har under de
senaste året infört en certifiering mot miljö - ISO 14001.

En miljöaspekt som företag A jobbar mycket med är att återvinna kabelskrot som blir över
fr̊an de jobb som de genomför. Tack vare en välutvecklad och genomtänkt sopsortering (se
fig. 1) p̊a företaget kan de sälja sin kabelskrot och p̊a s̊a sätt tjäna pengar p̊a att arbeta
miljömässigt.

Under hösten 2017 jobbar företaget med ett spännande projekt kallat för eRoadArlanda.
Detta är en 2 km l̊ang sträcka där det ska läggas en skena i vägen för att ladda eldrivna
lastbilar samtidigt som de kör p̊a sträckan. Företag A:s uppgift i detta projekt är att dra
fram all ström till skenan. Projektet eRaodArlanda är en teststräcka för vad som kan bli
framtidens vägar. Vägar med elskena kan bidra till att minska koldioxidutsläppet med upp
till 90 %.

Figur 1: Bild p̊a sopsortering hos företag A
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1.5.2 Företag B

Företag B är ett privatägt företag med 37 medarbetare (2017) som jobbar med allt inom
elinstallationer och är verksamma i b̊ade Göteborg och Bor̊as. Installationer i form av el-
tele och industri samt säkerhetsinstallationer men även energie↵ektiva belysningslösningar.
Företag B har specialister p̊a styrsystem av typen KNX där man kan finna lösningar för
energisn̊al drift som b̊ade ökar komforten och sparar elenergi. Företaget grundades 1992 och
har sedan starten vuxit i takt med att kunderna blivit fler.

År 2008 blev de klara med certifiering av ISO 9001 och ISO 14001 genom EIO-Q som ett
kliv framåt för att möta framtida krav fr̊an beställare. Som förbättringsarbete installera-
de företaget 2015 en egen solcellsanläggning som producerar 9000 kWh/̊ar och är i första
hand till för att ge el till firmans transportbil som g̊ar p̊a ren el. Fr̊an installation av sol-
cellsanläggningen följde en elbil som g̊ar p̊a solens kraft och att fastigheten kunde sänka sin
förbrukning av el fr̊an andra källor.

Nuvarande projekt med miljöinriktning är ett sollcellsprojekt åt en stor bostadsrättsförening
i Bor̊as. Företag B installerar 400 solcellspaneler som tillsammans kommer producera cir-
ka 100,000 kWh /̊ar. Panelerna förväntas under sin livslängd producera ca 4000 MWh
miljövänlig el som skall driva fastighetsel i fem av föreningens fastigheter. Ett exempel
p̊a hur installerade solceller kan se ut visas i figur 2.

Figur 2: Bild p̊a solcellsanläggning som installerades 2015 hos företag B
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2 Tidigare forskning

Följande avsnitt avser att synliggöra de aspekter som lyfts som viktiga enligt forskning inom
lärande för h̊allbar utveckling, miljöstrategiskt arbete, samt erfarenhetsbaserat lärande för att
främja ett kontinuerligt lärande. Avsnittet avser att utgöra ett teoretiskt ramverk för senare
analys av empirisk data.

2.1 Miljöstrategiskt arbete

P̊ag̊aende utveckling och globaliserning medför att företag måste genomg̊a en konstant
förändringsprocess (Morrow & Rondinelli, 2002). För att dessutom möta allt högre krav
fr̊an intressenter understryker Mårtensson och Westerberg (2017) vikten av att företag im-
plementerar ett miljöstrategiskt arbete som g̊ar i linje med den globala utveckling som
sker.

Miljöstrategiskt arbete [...] handlar allts̊a om att stegvis förändra företagets verk-
samheter s̊a att företaget kan bidra till h̊allbar utveckling inom ramen för natur-
systemens bärkraft. För att göra detta måste företaget synliggöra, utmana och
förändra sina relationer till naturen. (Mårtensson & Westerberg, 2017)

Som ett verktyg för miljöstrategiskt arbete finns ledningssystem och ramverk. Företag kan
följa dessa ledningssystem och ramverk i syfte att möta de krav som ställs av b̊ade in-
tressenter och nya riktlinjer fr̊an regering och EU (Mårtensson & Westerberg, 2017; ISO,
2017b).

2.1.1 Ledningssystem som verktyg för miljöstrategiskt arbete

Världens största organ för standardiseringar och ledningssystem är den icke-statliga orga-
nisationen International Organization for Standardization (ISO). ISO har tagit fram led-
ningssystem som täcker bland annat kvalitet, samhällsansvar och miljö. Ledningssystemet
för miljö benämns ISO 14001 och är ett av de främsta ledningssystem som används i Sverige.
ISO 14001 används som ett verktyg för företag som arbetar miljöstrategiskt (ISO, 2017a).
Miljöledningssystemet används för att strukturera företags miljöarbete, men utgör inget kon-
kret direktiv som säger vad företag ska göra för att förbättra sig ekologiskt. Mårtensson och
Westerberg (2017) menar att ett ISO 14001-certifierat företag inte nödvändigtvis genomför
aktiva förändringar för att förbättra sin relation till naturens bärkraft. Däremot fungerar
ledningssystemet som ett verktyg för att möjliggöra skapande av ett miljöstrategiskt arbete
(Morrow & Rondinelli, 2002). Liker (2004) menar även att en standardisering stabiliserar
och p̊a s̊a sätt lägger basen för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. ISO 14001 är
designat för att implementeras enligt den PDCA-cykel som ligger till grund för alla ISO-
ledningssystem. PDCA-cykeln introducerades p̊a 1950-talet av Dr. W. Edward Deming, som
var influerad av pragmatismen (Moen & Norman, 2009). PDCA-cykeln är en modell som
genom en iterativ process ger en organisation möjlighet att uppn̊a ständiga förbättringar
(ISO, 2015). PDCA st̊ar för Plan, Do, Check, Act och g̊ar igenom följande fyra steg:

• Plan - Sätta upp mål och processer som överensstämmer med den miljöpolicy som
organisationen har.

• Do - Genomföra de processer som planerats.

• Check - Med utg̊angspunkt i miljöpolicyn mäta, övervaka och rapportera processerna.

• Act - Dra lärdomar av arbetet. Reflektera kring justeringar som behövs göras nästa
g̊ang och inleda nästa, förbättrade cykel.
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PDCA-cykeln benämns ibland som PDSA-cykeln (se fig. 3) där Check har bytts ut mot
termen Study. Bytet av termer har skett för att understryka att stegets syfte är att utveckla
ny kunskap. Study indikerar att ett lärande sker genom att utvärdera och förbättra (Moen
& Norman, 2009).

Study

Förbättring Act

Plan

Do

Figur 3: PDSA-cykeln som en illustration av en förbättring

2.1.2 Naturen som central intressent

Att hitta en balans mellan de motstridiga intressen som ett företags intressenter har är ofta
en sv̊ar uppgift, och definitionerna av ledningssystem, som ISO 14001, ger inga konkreta
förslag p̊a hur detta kan genomföras p̊a bästa sätt. En slutsats kan dock dras till att ett
företags framg̊ang beror av intressenterna (Dahlsrud, 2008; Cramer, 2005). Enligt Falck
och Heblich (2007) bestäms vikten av en intressent av det inflytande intressenten har över
ett företags kassaflöde. Vad som bestämmer vilken intressent som kan generera den högsta
ekonomiska vinsten kan variera beroende p̊a om företaget arbetar kort- eller l̊angsiktigt. Ett
företag vars mål är att överleva och blomstra bör välja ett l̊angsiktigt tillvägag̊angssätt, där
intressenter som gynnas av ett socialt ansvar sätts främst. Om företaget behandlar samhället
väl, kommer samhället behandla företaget väl tillbaka (Falck & Heblich, 2007).

Utöver det inflytande en intressent har över en verksamhets kassaflöde kan enligt Haigh och
Gri�ths (2009) en intressent dessutom vara kopplad till en verksamhet p̊a fyra ytterligare
sätt; genom makt, legitimitet, br̊adskande angelägenhet och närhet. En intressent som upp-
fyller alla fyra kopplingar är den intressent som företaget ska se som sin primära. Haigh och
Gri�ths (2009) argumenterar för att naturen uppfyller alla dessa fyra kopplingar trots att
den inte kan förmedla sin åsikt i förhandlingar.

För det första har naturen en makt. Makt kan antingen ses som en social konstruktion
som används av personer för att f̊a sin egen vilja igenom, eller s̊a kan begreppet vidgas
och ta in aspekter utanför den sociala konstruktionen, som till exempel genom fysisk kraft.
Naturen p̊averkar företagssamhället genom de naturkatastrofer som sker i flera delar av
världen genom att de p̊averkar infrastruktur och lantbruk (Mårtensson & Westerberg, 2017;
Haigh & Gri�ths, 2009; Driscoll & Starik, 2004). Av naturkatastrofer följer en förstörelse
av naturresurser, och denna förstörelse sker utan förvarning och förhandling fr̊an naturens
sida. P̊a detta sätt har naturen makt över verksamheter genom att det är naturen som
förser verksamheter med de resurser som krävs för att skapa och handla produkter (Haigh
& Gri�ths, 2009).

För det andra har naturen legitimitet. Haigh och Gri�ths (2009) anser att naturen uppfyller
denna koppling genom de krav som ställs p̊a att företag arbetar med miljöfr̊agor knutna till
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verksamheten för att f̊a ha kvar sin ”rätt att verka”. Ett sämre miljöarbete i verksamheten
innebär en försämring av företagets legitimitet. Omvänt kan man se att de företag som väljer
att certifiera sig mot miljöstandarder eller följa ramverk för strategiskt miljöarbete ofta gör
detta i syfte att öka sin konkurrenskraft p̊a företagsmarknaden genom att höja sin status
och legitimitet (Santos m. fl., 2016; Morrow & Rondinelli, 2002; ISO, 2017b) (jfr. Ekdahl,
C2-konsult, muntlig kommunikation 2017-08-28).

Slutligen har naturen enligt Haigh och Gri�ths (2009) en koppling till verksamheter genom
br̊adskande angelägenhet och närhet. Naturkatastrofer, s̊asom översvämningar och orkaner,
som sker till följd av global uppvärming medför direkt br̊adskande åtgärder p̊a de platser
där förödelsen har skett (Haigh & Gri�ths, 2009). Katastrofer medför ocks̊a närhet till
naturen p̊a ett mycket p̊atagligt vis d̊a de kan leda till att infrastruktur och elnät sl̊as ut i
det drabbade omr̊adet. Driscoll och Starik (2004) menar att kopplingen närhet även sker p̊a
andra sätt mellan intressent och verksamhet. Den mest uppenbara närheten är den lokala
p̊averkan som ett företag gör p̊a miljön, till exempel koldioxidutsläpp eller föroreningar i
lokala vattendrag (Driscoll & Starik, 2004). Van Poeck och Vandenabeele (2012) förespr̊akar
att miljöfr̊agan ska hanteras som en o↵entlig fr̊aga för att skapa just närhet till ämnet.
Med detta uppfyller naturen alla de fyra kopplingar som en intressent kräver för att ses
som en primär intressent till en verksamhet (Haigh & Gri�ths, 2009; Driscoll & Starik,
2004). Enligt Haigh och Gri�ths (2009) ska naturen i alla a↵ärer behandlas som en primär
intressent.

Även Mårtensson och Westerberg (2017) anser att naturen ska ha en given plats vid
förhandligsbordet. I deras bok Miljöstrategiskt arbete - företag i det nya strategiska land-
skapet behandlas nämligen ämnet om att införa naturen som central intressent för företag.
Genom att behandla naturen som en central intressent influerar naturen beslut gällande
företagets utveckling. För att företag ska ta hänsyn till naturen p̊a detta sätt och l̊ata na-
turen vara med och p̊averka hur man arbetar och hur utvecklingen fortskrider krävs det
att chefer, ledare och anställda vidgar sina vyer och kan se denna tysta part som en vik-
tig intressent (jfr. Ekdahl, C2-konsult, muntlig kommunikation 2017-08-28). Van Poeck och
Vandenabeele (2012) understryker dessutom vikten av demokratisk delaktighet för att dis-
krepanser kring fr̊agan ska belysas och hanteras.

2.1.3 Tre perspektiv p̊a miljöstrategiskt arbete

Ett företag kan sätta olika intressenter i första hand. Beroende p̊a vad företag väljer att sätta
som primär intressent och om de väljer att jobba kort- eller l̊angsiktigt kommer företag
att jobba med h̊allbar utveckling utifr̊an olika perspektiv. Andersson och Öhman (2016),
Mårtensson och Westerberg (2017) urskiljer tre perspektiv p̊a hur ett företag kan arbeta
miljöstrategiskt: det vinstorienterade; det balanserade och det radikalorienterade perspekti-
vet.

Genom det första perspektivet - det vinstorienterade perspektivet - fokuserar ett företag p̊a
ekonomisk tillväxt som grund för h̊allbar utveckling. Med detta perspektiv sätts intressenter
som kan generera en ekonomisk tillväxt främst eftersom de kan lägga en ekonomiskt stabil
grund. När denna grund är etablerad kan företaget börja hantera utveckling inom sociala
och ekologiska fr̊agor. Det vinstorienterade perspektivet p̊a h̊allbar utveckling innefattar en
del tillkortakommanden: bland annat separeras ekosystemen fr̊an ekonomisk verksamhet p̊a
företag och därmed ses inte miljön som en intressent. Genom att inte betrakta miljön som
en intressent kan företagets vinstutveckling p̊averkas negativt eftersom ekonomisk tillväxt
är beroende av naturens system och tjänster (Haigh & Gri�ths, 2009). Ett annat felak-
tigt antagande som följd av det vinstorienterade perspektivet är antagandet att ekonomisk
utveckling leder till h̊allbar utveckling. Enligt Mårtensson och Westerberg (2017) finns det
inga studier som tyder p̊a denna korrelation. Snarare finns det mycket som tyder p̊a det
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motsatta - att ekonomisk utveckling som första prioritet b̊ade skapat och försv̊arat dagens
befintliga miljöproblem.

Genom det andra perspektivet - det balanserade perspektivet - tar ett företag hänsyn till
intressenter inom b̊ade de ekonomiska, ekologiska och sociala aspekterna. Detta är den van-
ligaste synen p̊a h̊allbar utveckling och ligger nära det tankesätt som kommit att kallas
ekologisk modernisering (Mårtensson & Westerberg, 2017). Ekologisk modernisering tar av-
st̊and fr̊an tanken om att ekonomi och miljö är motpoler, och att de istället kan utgöra
förutsättningar för varandra (Seippel, 2000). Med det balanserade perspektivet leder ett ef-
fektivt utnyttjande av naturresurserna till en stabil ekonomisk tillväxt utan att äventyra den
framtida efterfr̊agan av naturresurser. Inga fundamentala förändringar krävs i samhället och
köpsamhället (Hopwood, Mellor & O’Brien, 2005), utan det politiska systemet sätter upp
l̊angsiktiga regler och lagar för att främja en jämvikt mellan ekonomi, social och ekologisk
utveckling och skapar en ”win-win-win-situation” (Mårtensson & Westerberg, 2017).

Ekologisk bärkraft som grund för h̊allbarhet är det sista perspektivet (Mårtensson & Wester-
berg, 2017). Detta tredje och mer radikalorienterade perspektiv kräver en transformation-
approach - en förändringsinriktning - i synen p̊a h̊allbar utveckling. Grundtanken med det
radikalorienterade perspektivet är att den ekologiska bärkraft som naturen har och sociala
förh̊allanden st̊ar till grund för hur den ekonomiska utvecklingen f̊ar fortskrida. Planetens
ekologiska bärkraft utgörs av de nio planetära gränsvärden som finns uppsatta för ekosy-
stemet Jorden. Dessa gränsvärden f̊ar inte överskridas d̊a detta leder till icke översk̊adliga
e↵ekter när gränsen överskrids (Stockholm Rescilience Center, 2015). Det radikalorientera-
de perspektivet skiljer sig fr̊an de tv̊a tidigare perspektiven i och med att den ekonomiska
utvecklingen anses sekundär i förh̊allande till miljön och samhällsutvecklingen. Mårtensson
och Westerberg (2017) förespr̊akar detta radikalorienterade perspektiv d̊a de anser att det är
nödvändigt att se miljön som en central intressent. Av detta följer ocks̊a att naturens ekolo-
giska bärkraft hamnar som primär gräns för utveckling av företag och organisationer.

Andersson och Öhman (2016) drar paralleller mellan de tre perspektiven och hur en
företagsperson positionerar sig utefter dem. En person med det vinstorienterade perspekti-
vet anpassar sig efter etiska värderingar som utgörs av kunders krav, lagar och regleringar.
Genom det balanserade perspektivet läggs etiska värderingar till och genom det radikalo-
rienterade perspektivet skapar företagspersonen nya etiska värderingar genom känslor och
personliga övertygelser.

2.2 Double-looplärande

Andersson och Öhman (2016) förespr̊akar det radikalorienterade perspektivet p̊a
miljöstrategiskt arbete för att till̊ata och främja självständighet och skapande av nya
värderingar hos individer. Värderingar, tillsammans med bland annat prioriteringar och
normer, speglas i kulturen i en organisation (Bremer, 2012). Kulturen p̊a en arbetsplats
utgörs inte enbart av hur saker och ting görs p̊a en organisation - det handlar ocks̊a om
tankar och känslor kring det som görs. Kultur st̊ar p̊a de tv̊a benen åsikter och beteenden,
som utgör grunden för hur kulturen ser ut i en organisation. Det är ocks̊a åsikter och bete-
enden som är det som behöver problematiseras för att möjliggöra en kulturförändring (ibid).
Bremer (2012) skriver om att en kulturförändring är nödvändigt för organisationer när de
behöver anpassa sig till den nya generation Y som börjar ta över arbetsmarknaden.

När normer och värderingar ifr̊agasätts inom arbete med miljöfr̊agor förändras kulturen
p̊a en arbetsplats, vilket är en viktig del för att främja ett aktivt miljöarbete (Mårtensson
& Westerberg, 2017). Det första steget och smidigaste sättet till kulturförändringar är att
involvera medarbetare (Bremer, 2012; Mårtensson & Westerberg, 2017). Alla medarbetare
besitter olika kunskap inom miljöfr̊agor och de opererar p̊a olika niv̊aer i organisationen,
vilket medför flera olika synvinklar p̊a problem relaterade till miljö som en organisation kan
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möta. En annan betydande aspekt för främjandet av kulturförändringar är ledningens attityd
gentemot fr̊agor rörande miljöarbete. B̊ade m̊angfasetterad kunskap fr̊an olika niv̊aer inom
organisationen samt ett engagerat ledarskap ses som förutsättningar för att n̊a framg̊ang
inom miljöstrategiskt arbete (Mårtensson & Westerberg, 2017; Cramer, 2005).

Ett exempel p̊a hur en organisation jobbar med miljöfr̊agor och förbättringar p̊a ett sätt
som utesluter förutsättningarna engagerat ledarskap och mångfasetterad kunskap ges av
Mårtensson ochWesterberg (2017). Ett företag som inför ett miljöledningssystem med extern
hjälp löper en risk att göra detta utan att använda den kompetens som finns tillgänglig p̊a
företaget. Följden av detta kan bli att ledningssystemet blir inget annat än en pärm p̊a
ett kontor som behöver uppdateras med jämna mellanrum. Att arbeta med att endast lösa
problem refereras ofta till som singe-looplärande (Mårtensson & Westerberg, 2017).

Mårtensson och Westerberg (2017) ger i motsats till ovanst̊aende scenario exempel p̊a ett
företag som involverar sina anställda och använder deras kompetens för att införa ett led-
ningssystem. Anställda involveras i processen och deras åsikter och kompetenser beaktas och
värderas. Av det följer diskussioner och konflikter mellan anställda, p̊a grund av diskrepan-
ser i värderingar och normer. Ett s̊adant arbetssätt medför ett genomarbetat ledningssystem
som berört och kommer fortsätta beröra alla anställdas arbetsuppgifter och värderingar (jfr.
Ekdahl, C2-konsult, muntlig kommunikation 2017-08-28).

Genom att involvera medarbetare ifr̊agasättasätta normer, rutiner och värderingar i sam-
band med problemlösning p̊a en organisation. Vilket kan leda till diskrepanser mellan an-
ställda. Det är först i ett scenario där ifr̊agasättande och problemlösning samverkar (jfr.
inquiry based learning i en samspelsdimension Elkjaer, 2004) som ett mer fördjupat lärande
kan ske, kallat double-looplärande (Siebenhüner & Arnold, 2007; Mårtensson & Westerberg,
2017; OECD, 2010). Double-looplärande sätter ig̊ang processer hos individer som inte sker i
ett single-looplärande. När double-looplärande sker i ett team kan lösningen p̊a det problem
som satte ig̊ang lärandeprocessen bli mer permanent och eftertänkt (Mårtensson & Wes-
terberg, 2017), som i exemplet med diskussioner och konflikter som väcktes medarbetare
emellan i och med införandet av ett ledningssystem p̊a ett företag.

2.3 Erfarenhetsbaserat lärande

Genom historien har många perspektiv p̊a lärande vuxit fram, liksom perspektiv p̊a livsl̊angt
och vuxnas lärande. De senaste tjugo åren har ett ökat intresse för lärande i anslutning till
arbetsplatserna visats och lett till en del forskning kring vuxnas lärande. Orsaken är att
det skett en vändning i uppfattningen om att lärande och kvalificering främst hör till barn-
domen och ungdomen (Illeris, 2007). I och med denna vändning har Deweys pragmatism
reaktualiserats. Dewey (2004) understryker att ett lärande sker, oavsett om du är vuxen
eller barn, när v̊ara tidigare fungerande vanor och handlingar inte längre fungerar i ett visst
sammanhang. I dessa nya situationer behöver människan därför vidga sina erfarenheter och
följaktligen handla p̊a nya sätt för att kunna klara av det nya i tillvaron. Det är i dessa situ-
ationer som ett lärande behöver komma till st̊and. Att lära, betraktat utifr̊an ett pragmatisk
perspektiv innebär att vi lär i handling och att detta är en social, situerad process (Caiman,
2015). Att lära och skapa mening är för människan en genomlevandeprocess där vi ska↵ar
alltfler erfarenheter (Dewey, 2004). Denna erfarenhetsprocess är en dynamisk rörelse mellan
aktiva och passiva faser. Faserna kallas av Dewey for doing respektive undergoing. I början
av processen skänker människan förväntan till n̊agot särskilt - vi gör val. Därefter börjar
vi handla (tala, kommunicera, utföra olika handlingar osv), s̊a kallade doings. Vi behöver
sedan reflektera över v̊art handlande, vilket sker i undergoing-fasen (Caiman, 2015).
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Dewey (2004) definierar lärande, hos b̊ade barn, ungdomar och vuxna, som en konstant
rekonstruktion eller omvandling av erfarenheten. Omvandlingen av erfarenheten fördjupar
erfarenhetens mening och bidrar till att styra senare erfarenheters riktning. Erfarenheten
som en aktiv process tar tid och processens tidigare del kompletteras ständigt av processens
senare del. Den senare delen sprider ljus över den tidigare delen och är p̊a s̊a sätt utbildande.
Dewey menar att det därmed är den aktiva processen av erfarenheter som allt lärande utgörs
av.

2.3.1 En erfarenhetsloop

Under 1900-talets andra hälft kom bland annat Deweys pragmatiska erfarenhetspedagogik
att spela en central roll i utbildningstänkandet runt om i världen. London (2011) under-
stryker Deweys roll i nuvarande först̊aelse och menar att han har bidragit mycket till hur
vi ser p̊a livsl̊angt lärande idag. Illeris (2007) har samma syn som Dewey p̊a att lärandet
måste vara en del av en sammanhängande process. Det måste finnas kontinuitet och utan
denna först̊aelse f̊ar den enskilda erfarenheten inte n̊agon betydelse. Illeris p̊ast̊ar att den
som ser p̊a erfarenhet som en isolerad företeelse har missuppfattat vad begreppet egentligen
handlar om. Granberg och Ohlsson (2009) utg̊ar fr̊an Deweys kontinuerliga erfarenhetssyn
p̊a lärande och specificerar den genom att beskriva lärande som en process av kretslopp i
form av ständiga loopar (se fig. 4). I en loop väcks idéer, som formas och omformas genom
tidigare erfarenheter hos individen. Kunskap konstrueras i takt med att nya erfarenheter
omvandlas eller tidigare erfarenheter rekonstrueras (Dewey, 2004). Denna nyblivna kunskap
g̊ar in i nästa loop mot vilken nya upplevelser testas. P̊a s̊a sätt är lärandet en kontinuerlig
resa baserat p̊a erfarenheter.

Figur 4: Lärande illustrerat som ett förlopp av loopar (Granberg & Ohlsson, 2009, s. 36)

Granberg och Ohlsson (2009) refererar till den amerikanske utbildningsteoretikern David
Kolb (f. 1939) vars definition av lärande, som ocks̊a har kopplingar till det pragmatiska
perspektivet, lyder: ”en process genom vilken kunskap konstrueras genom omvandlingen av
erfarenhet” (Kolb, Boyatzis, Mainemelis m. fl., 2001). Enligt Illeris (2007) var Kolbs slut-
sats att allt lärande i högsta grad är erfarenhetsbaserat. Kolb utformade, genom att väva
in perception, erfarenhet, kognition och beteende, en modell för hur en erfarenhetsbaserad
lärandeprocess ser ut (London, 2011). Processen genomg̊ar fyra olika delar (se fig. 5). Den
första innebär en direkt upplevelse. I den andra delen sker en ombildning genom reflektion
över vad som upplevts. I den tredje delen formuleras abstrakta begrepp och teorier. I den
fjärde delen ombildas teorierna till handling genom aktivt prövande och experimenteran-
de.
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En upplevelse begrips i del ett och tre p̊a ett konkret respektive abstrakt vis. I del tv̊a och
fyra ombildas upplevelsen genom att reflektera respektive aktivt pröva. Kolb (citerat i Illeris
(2007)) skriver:

Varken det figurativa begripandet eller den operativa ombildningen är tillräckliga
var för sig. Den enkla perceptionen av en upplevelse räcker inte för att det ska
komma till st̊and ett lärande, utan man måste ocks̊a göra n̊agot med den.

Kolb menar p̊a samma sätt som Dewey att b̊ade den passiva och den aktiva fasen i en
erfarenhetsprocess måste ing̊a för att lärande ska ske. P̊a s̊a sätt rymmer processen tv̊a olika
faser - passivt begripande respektive aktiv ombildning.

Figur 5: Tolkning av Kolbs erfarenhetsloop

Granberg och Ohlsson (2009) poängterar att genom illustration av processen som en cirkel
g̊ar man ifr̊an tanken om att lärande är n̊agot som ständigt p̊ag̊ar. De har därför tagit Kolbs
lärcykel och ritat om den som en loop för att illustrera denna p̊ag̊aende process (se fig.
6).

Figur 6: Kolbs lärcykel illustrerat som en del av en serie loopar (Granberg & Ohlsson, 2009,
s. 36)

Ytterligare kritik framförs av Illeris (2007) som anser att Kolbs lärcykel enbart syftar till
en individuell process och att den sociala dimensionen saknas i resonemanget. Han menar
att det är helt avgörande att ta hänsyn till b̊ade en social och en intrapersonell process

13



samt deras inbördes samspel för först̊aelsen av lärande. Dewey (2004) p̊apekar att rekon-
struktion av erfarenhet kan vara social lika väl som personlig. Han menar att socialt liv är
bildande i och med att kommunikation med sin omgivning ger en förändrad och utvidgad
erfarenhet.

2.3.2 Erfarenhet genom socialt samspel

Enligt Illeris (2007) är begreppet en erfarenhet ett väsentligt helhetsuttryck för en
lärandeprocess. Däremot anser han inte att Kolbs lärcykel representerar alla aspekter av
en erfarenhet. Enligt Illeris utgörs erfarenhet av tre dimensioner vilka han kallar tillägnelse,
drivkraft och samspel. Kolbs lärcykel faller inom den första dimensionen eftersom den illu-
strerar den tillägnelse som görs av det inneh̊all eller kunskapsmässiga element som erfarenhet
har. Enligt Illeris (2007) har erfarenhet, utöver inneh̊all, ett drivkraftselement som innebär
ett känslomässigt och motivationellt engagemang i det föreliggande lärandet. Slutligen har
erfarenhet ett samspelselement som berör förh̊allandet mellan en individ och det sociala
och samhälleliga sammanhang som individen tillhör. Det sociala samspelets roll i lärande
är dock inget Kolb (1984) tar avst̊and fr̊an, utan han menar att kunskap är resultatet av
transaktionen mellan social kunskap och personlig kunskap, det vill säga samspelet mellan
kunskaperna. Social kunskap innebär enligt Dewey (tolkat i Kolb (1984)) den objektiva acku-
muleringen av kulturell erfarenhet som existerar i en individs omgivning. Personlig kunskap
är den subjektiva ackumuleringen av individens tidigare livserfarenheter. Den process som
kallas lärande, som utgörs av transaktioner mellan dessa objektiva och subjektiva erfaren-
heter, resulterar i kunskap.

2.3.3 Förutsättningar för erfarenhetsbaserat lärande

Enligt Ellström (1992) är det viktigt att individen har byggt upp en mental modell (jfr.
personlig kunskap (Kolb, 1984)) av omgivningen som stämmer överens med den verkliga
bilden (jfr. social kunskap (Kolb, 1984)) för att förutsätta erfarenhetsbaserat lärande. Detta
innebär att en organisations genomskinlighet (transparens) måste vara i s̊apass hög grad att
detta kan till̊atas ske. Enbart med hjälp av erfarenhet och transparens är det dock sv̊art att
självmant forma en s̊adan mental modell, och Ellström (1992) menar att erfarenhetsbaserat
lärande måste stödjas av planerad utbildning. Att sedan reflektera över och värdera en
handlings konsekvenser är ytterligare en möjlighet att ge stöd åt erfarenhetsbaserat lärande.
Faktum är att det är ett nödvändigt villkor enligt flera teorier om vuxnas lärande.

Illeris (2007) nämner en sammanfattning som gjorts av erfarenhetspedagogiska projekt i
Danmark under 1980-talet. Slutsatsen som dragits av dessa är att det ämne som lärandet
behandlar måste framst̊a som ett subjektivt viktigt problemomr̊ade för de lärande. Ämnet
ska utifr̊an detta bearbetas genom en erfarenhetsprocess som baseras p̊a deras existeran-
de erfarenheter och styras utifr̊an ett framtidsinriktat handlingsperspektiv. Illeris (2007)
poängterar även att den framtidsorienterade inriktningen mot nya erfarenheter och utma-
ningar är mer intressant för de lärande än att blicka tillbaka p̊a tidigare erfarenheter.

2.4 Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande

Ellström (1992) framför tv̊a perspektiv p̊a lärande: ett rationalistisk och ett icke-
rationalistiskt perspektiv. Ur ett rationalistiskt perspektiv ses tydliga mål som nyckeln till
en individs handlande. Ett grundläggande antagande inom detta perspektiv är att konsi-
stenta och klart formulerade mål är en nödvändighet för att utgöra en möjlighet till lärande
utifr̊an handlande. Ellström (1992) pekar p̊a forskning som visar att detta antagande kan
visa sig vara problematiskt. Man har funnit att mål ofta omformuleras eftersom de sällan är
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konsistenta och tydliga. Det har dessutom visat sig ovanligt att en individs handlande har
förutbestämts av förformulerade mål eller en tidigare fastlagd plan. En individs handlande
verkar istället styras av interaktionen mellan individen och omgivningen och den successiva
anpassningen till omgivningens förändrade möjligheter och begränsningar, vilket öppnar upp
för en pragmatisk och en icke-rationalistisk syn p̊a lärande. Om oklarheter inte sopas under
mattan, utan tvärt om utnyttjas till att väcka reflektion, diskutera eventuella diskrepanser,
och problematisera rutiner, ses inte vaga mål som ett hinder, utan istället som en möjlighet
och till och med en förutsättning för lärande. Ellström (1992) menar att den process som
innebär att en verksamhets mål formuleras, reflekteras över, och kritiskt prövas är lika eller
mer viktig än konkreta mål formulerade i olika dokument.

Ellström (1992) delar in lärande i en högre respektive lägre ordning. Den lägre ordningens
lärande kallar han anpassningsinriktat lärande och innebär att individen lär sig n̊agot utifr̊an
givna mål, uppgifter och förutsättningar i en normativ miljö. Anpassningsinriktat lärande
faller inom det rationalistiska perspektivet. Detta lärande ger enbart individen möjlighet att
antingen anpassa sig till en situation eller undvika den. Inget utrymme ges för att ifr̊agasätta
eller eventuellt förändra situationen. Lärande utifr̊an ett icke-rationalistiskt perspektiv refe-
rerar Ellström (1992) till som den högre ordningens lärande. Den högre ordningens lärande
sker d̊a en individ eller en grupp tar eget ansvar för att identifiera och tolka uppgiften el-
ler de bakomliggande förutsättningarna och syftena. Detta lärande kallar Ellström för ett
utvecklingsinriktat lärande. Det utvecklingsinriktade lärandet förutsätter kritisk analys av
situationen och att individen eller gruppen vid behov förändrar sina arbets- och livsvill-
kor. Med detta menas att lärandet förutsätter att man överskrider det handlingsutrym-
me som är givet eller tas för givet p̊a arbetsplatsen. Individen antas med detta ha ett
ifr̊agasättande förh̊allningssätt till uppgifter och mål för att lära sig att identifiera situatio-
nen eller problemet (jfr. inquiry based learning (Elkjaer, 2004)). Som nämnt under kapitel
2.3.3 (Förutsättningar för erfarenhetsbaserat lärande) krävs mentala modeller, det vill säga
tidigare erfarenheter, som kan utvecklas för att ta till sig den nya kunskapen. Där individen
inte besitter eller kan utveckla en explicit, begrepps-teoretisk kunskap p̊a grund avsaknad av
adekvat erfarenhet, krävs stöd av utbildning som kan förse individen med nya erfarenheter.
Därför behövs en syntes mellan de b̊ada perspektiven (Ellström, 1992).

2.5 Demokratiskt deltagande i lärande för h̊allbar utveckling

Ett rationalistiskt respektive icke-rationalistiskt perspektiv p̊a lärande genomsyrar även de-
batten om lärande för h̊allbar utveckling (ESD). Van Poeck och Vandenabeele (2012) samt
Sund och Öhman (2014) tar upp den demokratiska paradoxen som utgörs i lärande för
h̊allbar utveckling. Paradoxen innebär att å ena sidan är målet med ESD att förse den
lärande med värderingar, vanor och principer och forma denne till att bli en medborgare
som lever i linje med h̊allbar utveckling. Å andra sidan utvecklas ständigt v̊ar kunskap om
h̊allbar utveckling och vi är fortfarande p̊a en resa efter kunskapen om vad det mest h̊allbara
sättet att leva p̊a är (Van Poeck & Vandenabeele, 2012). Enligt Dewey (2004) och Hartman
(2004) är kunskaper och erfarenheter generellt inte heller n̊agot objektivt och absolut. Kun-
skap kan uppst̊a i medveten kritisk interaktion mellan individer och deras omgivning där
erfarenheter dekonstrueras och rekonstrueras i kommunikationen människor emellan. Detta
gör att ett demokratiskt deltagande och pluralism, vilket utg̊ar fr̊an att ett val ska göras
utifr̊an människors ibland motstridiga värderingar och åsikter, spelar en stor roll i ESD
(Van Poeck & Vandenabeele, 2012; Sund & Öhman, 2014).

Ett sökande efter pluralism där allas åsikter tas i beaktande kan dock inte automatiskt ska-
pa etiska värderingar och frammana h̊allbarhet. Ett lärande som vuxit fram ur demokrati
och pluralism kan inte valideras enbart tack vare att det vuxit fram ur just demokrati och
pluralism eftersom detta i s̊a fall leder till en l̊at-g̊a-relativism. Detta innebär att alla mora-
liska värderingar likaställs eftersom de inte har n̊agon inneboende ordning eller egenvärde
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(Van Poeck & Vandenabeele, 2012; Sund & Öhman, 2014). Problematiken med en l̊at-g̊a-
relativism är att kritik mot avvikande åsikter förlorar sin tyngd. Todd och Säfström (2008)
understryker dock att det vore absurt att acceptera alla olika synsätt bara för pluralismens
skull. De menar istället att en öppenhet för att lyssna p̊a andra perspektiv, bemöta des-
sa och besvara dem är det som behövs för att skapa ett meningsfullt politiskt deltagande,
och som behövs i ESD. Utifr̊an den demokratiska paradoxen tittar Van Poeck och Vande-
nabeele (2012) p̊a ESD fr̊an tv̊a perspektiv vars syfte är att bilda ett samhälles medborga-
re: citizenship-as-achievement respektive citizenship-as-practice. Citizenship-as-achievement
kan fritt översättas till att uppn̊a medborgarskap och syftar till att det finns en mall för
hur en medborgare ska vara. Syftet med ESD blir d̊a att forma samhällets medborgare
för att passa in i denna mall. Inom citizenship-as-practice-perspektivet ligger inte fokus p̊a
kompetenser som medborgarna måste uppn̊a, utan p̊a den demokratiska miljön inom vil-
ken medborgarskap kan utvecklas. Innebörden av citizenship-as-practice är allts̊a att aktiva
medborgare leder till ett utvecklat medborgarskap. Genom denna icke-rationalistiska syn
formulerar Van Poeck och Vandenabeele (2012) om begreppet lärande för h̊allbar utveck-
ling till lärande av h̊allbar utveckling. De menar att lärande av h̊allbar utveckling skiftar
fokus fr̊an citizenship-as-achievement till citizenship-as-practice - eller om man använder sig
av de begrepp Ellström (1992) tagit fram - fr̊an anpassningsinriktat till utvecklingsinriktat
lärande.

Lärande för h̊allbar utveckling Lärande av h̊allbar utveckling
Odiskutabla fakta Förv̊anande orosmoment
Drivet av ren kunskap Drivet av engagemang och delaktighet
Moraliskt/rationellt spr̊ak Etiskt och politiskt spr̊ak
Motvilja mot konflikter Uppmärksammande av konflikter
Odiskutabla mål Kontinuerlig resa
Generaliserade/allmängiltiga h̊allbarhetsp̊ast̊aenden Kontextualiserade h̊allbarhetsp̊ast̊aenden
Förutbestämda svar Sv̊ara fr̊agor

Tabell 1: Skillnad mellan lärande för och av h̊allbar utveckling. Fritt översatt fr̊an Van Poeck
och Vandenabeele (2012, s. 549).

För att den icke-rationalistiska synen p̊a lärande ska kunna komma till sin rätt måste an-
tagonism bytas ut mot agonism. Antagonism är en strid mellan fiender som inte har n̊agot
gemensamt, medan agonism är tv̊a motstridiga parter som uppmärksammar legitimiteten
hos sina motst̊andares åsikter även om det kanske inte finns n̊agon rationell lösning till
hands. Denna omvandling kräver att konflikter och diskrepanser ges utrymme (Van Poeck
& Vandenabeele, 2012).

2.6 Diskrepans

Diskrepans är en term som även dyker upp i studier kring lärande p̊a organisationer. Senge
(tolkad i Engström, 2014) menar att eftersom det ofta finns en önskan hos personer om att
slippa g̊a mot normen, leder det till ett ointresse av att lyfta diskrepanser p̊a arbetsplatsen.
P̊a en arbetsplats där gruppen är etablerad och utstakade normer r̊ader, finns det ocks̊a
rutiner i de arbetssätt som uppgifter formuleras och löses. Ett bekvämt alternativ till att
genomföra sina uppgifter är att följa dessa rutiner utan större eftertanke. Engström (2014)
och Maltén (1998) menar p̊a att strävan efter att passa in i en grupp och följa normerna kan
ha en hämmande e↵ekt p̊a lärande i organisationer, b̊ade p̊a individniv̊a men ocks̊a p̊a orga-
nisationsniv̊a. P̊a samma sätt som Dewey (2004) understryker att rutiner begränsar lärande
är rädslan för att g̊a ifr̊an normen och ändra sina rutiner en anledning till att organisationer
har sv̊art att lära. P̊a en arbetsplats där det inte r̊ader ett lärandeklimat i organisationen
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sker lärandet i det tysta hos den enskilde individen, och all förändring blir begränsad till
att enbart innefatta erfarenhetsbaserat lärande utifr̊an individuella erfarenheter (Engström,
2014).

2.6.1 Relations- och uppgiftskonflikter

Ett sätt att specificera konflikter är att dela in dem i tv̊a olika fack s̊a som Flanagan och
Runde (2008) Van Woerkom och Van Engen (2009) väljer att göra i sina artiklar. Varje
konflikt kan delas in i b̊ada facken, beroende p̊a individers subjektiva uppfattning av kon-
flikten. Den första typen av konflikt kallas uppgiftskonflikt. Fokus läggs p̊a vad problemet
är, hur det uppstod och hur det kan lösas. Alla inblandade är överens om att det inte är en
enskild individs fel att konflikten uppstod. Flanagan och Runde (2008) ser uppgiftskonflikter
för positiva erfarenheter och de anser att lösningen av dem allt oftast medför en förbättring
för organisationen. I studien av Van Woerkom och Van Engen (2009), där de olika konflikt-
typerna behandlas, har dock ingen relation mellan uppgiftskonflikter och lärande i grupp
hittats.

Den andra typen av konflikt är relationskonflikt. Denna typ av konflikt blir till skillnad
fr̊an uppgiftskonflikter en negativ erfarenhet för de inblandade enligt Flanagan och Runde
(2008). Konflikter av denna typ riktar sig mot personer eller saker som personer gjort eller
sagt, det finns allts̊a en emotionell inblandning fr̊an de som är delaktiga i konflikterna.
Istället för att se objektivt p̊a en konflikt s̊a tas diskrepansen personligt. Vid hantering
av relationskonflikter är det viktigt att i största möjliga mån försöka hantera dem som
uppgiftskonflikter för att p̊a detta sätt inte skapa negativ stämning inom organisationen
eller gruppen. Ibland sker det dock överg̊angen åt ”fel” h̊all - att en uppgiftskonflikt överg̊ar
till en relationskonflikt d̊a vissa tar kritik som kritik mot ens personlighet (Flanagan &
Runde, 2008). B̊ade Van Woerkom och Van Engen (2009) och Flanagan och Runde (2008)
ser negativa samband mellan relationskonflikter och lärande i grupp. Van Woerkom och Van
Engen (2009) ser även att relationskonflikter inte heller bidrar till ett förbättringsarbete
inom grupperna.

Van Poeck och Vandenabeele (2012) gör ingen skillnad p̊a uppgiftskonflikter och relations-
konflikter utan p̊a vilket sätt konflikterna hanteras. Genom att hantera diskrepanser p̊a ett
demokratiskt sätt förs en diskussion av miljöfr̊agan utifr̊an politiska termer (makt, ledar-
skap), istället för utifr̊an moraliska (gott och ont) eller rationella termer (rätt och fel).

Konflikter och dess relation till lärande studeras även av Lundeg̊ard och Wickman (2007).
Studien undersöker hur gymnasieelevers utveckling p̊averkas av intressekonlikter inom
lärande för h̊allbar utveckling. Till skillnad fr̊an Van Woerkom och Van Engen (2009), som
inte fann n̊agon relation mellan uppgiftskonflikter och lärande inom team, fann Lundeg̊ard
och Wickman (2007) att intressekonflikter mellan de lärande är väsentliga för lärande för
h̊allbar utveckling - förutsatt att de diskuteras utifr̊an politiska termer.

2.6.2 En positiv kultur kring diskrepanser

Att se p̊a diskrepanser som en naturlig del av arbetet, när exempelvis h̊allbarhetsfr̊agor st̊ar
i fokus, som g̊ar att göra till positiva erfarenheter är n̊agot som Flanagan och Runde (2008)
skriver om. Genom att införa vissa attribut p̊a arbetsplatsen kan en kultur främjas där
konflikter leder till positiva erfarenheter. De tre attribut som Flanagan och Runde (2008)
nämner är tillit och trygghet, samarbete samt emotionell intelligens.

Det första attributet - tillit och trygghet - syftar till att klimatet i gruppen ska kännas tryggt
och att gruppen är en säker plats där det är accepterat att dela med sig av erfarenheter, b̊ade
positiva och negativa. Ledaren för en grupp kan fostra gruppklimatet genom att föreg̊a med
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exempel som visar s̊arbarhet. Genom att gruppledaren visar s̊arbarhet inför gruppen medför
det att resterande medlemmar ocks̊a v̊agar visa det. Beteenden fr̊an gruppmedlemmar som
visar tillit till medarbetare medför trygghet i hela gruppen (Flanagan & Runde, 2008).

Nästa attribut - samarbete - gör det enklare för gruppen att efter ett tag upptäcka när dis-
krepanser dyker upp mellan kollegor. Ett gott samarbete i gruppen synliggör diskrepanser
i gruppen under ett tidigare skede än vid sämre eller inget samarbete. I och med samarbe-
tet kan diskrepansen hanteras innan den bl̊aser upp. Gruppledare har möjlighet att främja
en samarbetskultur i en grupp genom att arrangera gruppaktiviteter och gemensamma be-
slutsprocesser, möjliggöra informationsdelning, samt att uppmuntra arbetsstrukturer som
innefattar interaktionsmoment (Flanagan & Runde, 2008).

Det tredje och sista attributet - emotionell intelligens - är det mycket viktigt att en ledare
besitter. Emotionell intelligens är direkt kopplat till hur väl en konflikt kan angripas av
en individ. Konflikter är ofta förknippade med negativa känslor som ilska, ledsamhet eller
irritation och det är därför extra viktigt som ledare att kunna känna av vilken stämning
som r̊ader i gruppen. D̊a känslor är smittsamma kan en d̊alig stämning mellan ett f̊atal
gruppmedlemmar medföra att det blir en negativ känsla i hela gruppen. En gruppledare som
önskar ett klimat där konflikter angrips p̊a ett strukturerat sätt måste besitta emotionell
intelligens för att kunna läsa av känslan i gruppen. Gruppledaren kan genom att föreg̊a med
gott exempel för sina gruppmedlemmar införa en kultur där konflikter angrips strukturerat
(Flanagan & Runde, 2008).

P̊a arbetsplatser där samarbete, emotionell intelligens samt tillit och trygghet finns har
gruppen större möjlighet att omvandla relationskonflikter till uppgiftskonflikter. P̊a detta
sätt blir varje konflikt en möjlighet att utvecklas och angripa konflikten konstruktivt med
mål att hitta en förbättring. En konflikt är ett sätt att se hur andra medlemmar av grup-
pen ser p̊a en situation, och därmed en möjlighet för gruppen att kunna utvecklas i sin
kommunikationsförmåga (Flanagan & Runde, 2008; Lundeg̊ard & Wickman, 2007).

2.7 Lärande och förbättringsarbete

Att använda uppgiftskonflikter som en möjlighet att utveckla ett lärande och ett
förbättringsarbete, sker inte helt utan förutsättningar. Van Woerkom och Van Engen (2009)
delar in vuxnas lärande i grupp i tre olika delar - förvärv, bearbetning och lagring och
hämtning. Den första delen är informationsförvärv som är processen där gruppen aktivt eller
passivt scannar omvärlden efter information. Den andra delen är informationbearbetning vil-
ket innefattar b̊ade att fördela information mellan kollegor i gruppen samt att bearbeta infor-
mationen inom gruppen. Den tredje och sista delen inom lärprocessen är vad Van Woerkom
och Van Engen (2009) kallar för lagring och hämtning av information. I studien av Van Woer-
kom och Van Engen (2009) framg̊ar det att den andra delen av inlärningsprocessen, informa-
tionbearbetning, bidrar till en positiv relation mellan gruppinlärning och förbättringsarbete
inom gruppen. Informationsbearbetningsprocessen sker i grupp, och samspel inom grup-
pen är därmed en förutsättning för att informationsbearbetning i grupp ska fungera. Enligt
Flanagan och Runde (2008) är samarbete ett viktigt attribut för att skapa en kultur där
konflikter kan hanteras som uppgiftskonflikter och p̊a detta sätt skapa lärande inom en
organisation. Även Illeris (2007) trycker p̊a vikten av samspelsdimensionen när erfarenhets-
baserat lärande är aktuellt.
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3 Metod

Nedanst̊aende avsnitt beskriver tillvägag̊angssätt och val av metod vid studiens genomförande.
Studien undersöker ett litet urval av fallstudier med syfte att f̊a en ökad insikt i hur arbetet
med miljöfr̊agor sker p̊a tv̊a elinstallatörsföretag med aktivt miljöförbättringsarbete. Resul-
taten fr̊an fallstudierna tillsammans med en teoretisk referensram fr̊an tidigare forskning
genererar slutsatsen.

3.1 Kvalitativ metod

En studie kan genomföras med hjälp av en kvantitativ eller en kvalitativ metod. En kvan-
titativ metod fokuserar p̊a insamling av data fr̊an en större mängd forskningsobjekt. Med
största möjliga precision, p̊a ett systematiskt sätt, tar en kvantitativ metod fram resultat
som g̊ar att representera med si↵ror (Bjørndal, 2005). En kvalitativ metod syftar till att f̊a
en djupare först̊aelse för vilka egenskaper eller vilken natur forskningsobjekt har. Kvalitativa
studier görs ofta p̊a ett litet urval av forskningsobjekt och fokus läggs p̊a beskrivning av de
sammanhang och strukturer som utmärker forskningsobjekten (Hartman, 2004; Bjørndal,
2005).

Genomförande av en kvalitativ studie görs oftast genom en induktiv eller deduktiv ansats,
som är de tv̊a äldsta sätten att genomföra en kvalitativ studie p̊a. En deduktiv ansats innebär
att forskaren först läser in sig p̊a all forskning som anses relevant för forskningsfr̊agan och
härav skapar en hypotes kring vad som kommer att belysas i empirin. Genomförande av en
studie av induktiv ansats samlar som första steg in empiri för att senare söka efter forskning
som stödjer den data som samlats in. (Reichertz, 2013). Ett tredje alternativ till att anta en
kvalitativ studie grundades av pragmatikern Charles Sanders Peirce i slutet av 1800-talet
(Locke, 2012). Peirce ans̊ag att det fanns mycket forskning som varken kunde placeras in i
det deduktiva eller det induktiva facket, utan att forskning var ett samspel mellan de tv̊a
metoderna. Genom att växelvis skifta fokus utefter vad som belyses i empiri respektive i
teori sker forskningen p̊a ett abduktivt vis och ger möjlighet att komma djupare in p̊a det
fenomen som undersöks (Locke, 2012).

Denna studie undersöker ett litet urval med syfte att f̊a en djupare först̊aelse kring det
lärande som sker hos de tv̊a fallföretagen. Därmed följer studien en kvalitativ metod. För
att angripa omr̊adet valdes en abduktiv ansats, detta eftersom en övergripande inläsning
av tidigare forskning inom omr̊adet kändes nödvändig för att kunna f̊a bästa möjliga resul-
tat av empirisk data. Den insamling av tidigare forskning som gjordes innan insamlingen
av empirisk data räckte inte till för att analysera emprin och det krävdes därför att den
teoretiska referensramen fördjupades. Den kontinuerliga insamlingen av tidigare forskning i
samverkan med urval, insamling av empiri samt analys kan urskiljas i flödesschemat (se fig.
7). En eklektisk växelverkan mellan sammanställning och fördjupning av forskning, samt
tolkning och analys av empiri har skett, och ett genomförande av abduktiv karaktär visade
sig vara det bästa valet.

3.2 Fallstudier

Ur en kvalitativ synvinkel genomförs en fallstudie d̊a ett beteende, situation eller utfall
studeras hos olika objekt. Ett specifikt fall eller tillfälle studeras och insamlingen av data
ska vara uttömmande p̊a det studerade fallet (Boolsen, 2007). En fallstudie som genomförs
p̊a ett flertal objekt ger en bredare bild av verkligheten, och sannolikheten att studien kan
bidra till ny generell teori blir större (Baxter & Jack, 2008).
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Denna studie undersöker specifikt hur tv̊a företag inom elinstallatörsbranschen jobbar med
lärande inom organisationen för att främja ett förbättringsarbete inom miljö. P̊a grund av
att omr̊adet är s̊a pass specifikt, har fallstudier valts som genomförandemetod.

3.3 Forskningsdesign

Flödesschemat över genomförandeprocessen ges som överblick i figur 7. Styckena som följer
kommer att beskriva de olika delar som processen best̊att. Under varje delkapitel ges först
en överblick av den metodteori som studien använt sig av och senare en beskrivning av hur
steget genomfördes i studien.

Figur 7: Flödesschema över genomförandeprocessen

3.3.1 Tidigare forskning

För att samla den teori som har använts som grund för den teoretiska referensramen har
aktuell forskning kring lärande för h̊allbar utveckling (ESD) använts som utg̊angspunkt. Vid
det första mötet med denna studies huvudhandledare diskuterades det kring vilken forskning
och utg̊angspunkt som studien skulle kunna ha. Som tips gavs tidsskriften Environmental
Education Research som en start för sökandet efter relevant forskning inom ESD. Genom
nämnd tidsskrift och ett antal namn p̊a forskare som handeldaren ans̊ag framst̊aende inom
ämnet började sökandet efter relevant forskning.

Genom denna tidsskrift och artiklar skrivna av bland annat Van Poeck och Vandenabee-
le (2012) och Andersson och Öhman (2016) framstod ett pragmatisk perspektiv som det
självklara valet för studien. Härifr̊an användes databaser som Google Scholar, KTHB Primo
och Taylor & Francis Online för att f̊a ett bredare perspektiv p̊a pragmatism, pluralism
och ESD. De sökord som användes för att hitta relevant forskning var bland annat; pragma-
tism, pluralism, lärandeorganisation, vuxnas lärande, diskrepanser och konflikter, lärande för
h̊allbar utveckling, och Kolbs loop. För att bredda sökresultaten användes även motsvarande
ord p̊a engelska. Med ny forskning kring nämnda ämnen samt komplement fr̊an kurslitteratur
fr̊an tidigare kurser som sekundära källor har det teoretiska ramverket byggts.

Insamlingen av relevant teori gjordes innan fokussamtalen genomfördes. Anledningen till
detta var att f̊a en bred bild över forskningsomr̊adet inför de fokussamtal som skulle ge-
nomföras. Tidsaspekten var ocks̊a en anledning till att insamlingen av forskning skedde i
början av studien. Examensarbetet p̊abörjades den 3 juli 2017 och eftersom det i Sverige är
semestertider augusti ut var det administrativt sv̊art att genomföra fokussamtalen tidigare
än vad de gjordes. Efter genomförandet av fokussamtal, beskrivna i följande avsnitt, revi-
derades den insamlade teorin för att ta bort icke-relevant teori och fördjupa den teori kring
de omr̊aden som resultaten av fokussamtalen belyste. Vidare kompletterades teorin med tv̊a
p̊a varandra följande intervjuer med tidigare miljöstrateg M. Ekdahl, nuvarande konsult p̊a
C2 Management. Dessa intervjuer följde en semistrukturerad intervjuguide (se Bilaga C)
(Bjørndal, 2005).
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3.3.2 Urvalskriterier

Studiens första steg, parallellt med insamling av tidigare forskning, var att välja företag som
skulle studeras. Urvalet skedde i tv̊a steg. Det första urval som gjordes fr̊an EIO-bolagen var
att de skulle vara en del av intressegruppen EIO-Q och certifierade mot ISO 14001. Dessa
kriterier gav 50 bolag som gick vidare för att se om de mötte kriterierna i urval 2.

Första kriteriet i urval 2 var det geografiska kravet att företagen skulle ligga i näromr̊aden till
Stockholm eller Götebog, detta p̊a grund av tillgänglighet. Utav EIO-Q:s 50 företag uppfyllde
20 av dessa det geografiska kravet. Med hjälp av System C2TM:s databas undersöktes dessa
20 företags andel miljöförbättringar samt totalt antal förbättringar per person under år
2016. De förbättringar som klassades som miljöförbättringar l̊ag i kategorin miljö i System
C2TM. De företag vars antal förbättringar per person var lägre än tv̊a föll bort, eftersom de
inte ans̊ags ha ett tillräckligt aktivt förbättringsarbete för att vara intressanta för studien
1. Slutligen valdes de tv̊a företag med högst andel miljöförbättringar ut - 14, 6 % respektive
21, 7 %.

I diagrammet (se fig. 8) framträder ytterligare fyra företag som uppfyller kravet om ett aktivt
förbättringsarbete, det vill säga fler än tv̊a förbättringar per anställd. Dessa fyra valdes bort
eftersom det ans̊ags mer intressant att intervjua företag med hög andel miljöförbättringar än
företag med l̊ag andel. De företag som blev kvar var Företag A och Företag B och visaliseras
med bl̊a prickar i Figur 8. I flödesschemat (se fig. 7) har härmed första rutan - urval -
genomg̊atts.
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Figur 8: Andel miljöförbättringar i relation till antal totala förbättringar per person år 2016

1Enligt ett tidigare examensarbete p̊a C2 Management var snittet för svenska företag 1 förbättring per
person under år 2013. För de fem EIO-Q-företagen som undersöks i studien var motsvarande si↵ra 1,28
förbättringar per person (Hall, 2015)
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3.3.3 Fokussamtal

I syfte att ta reda p̊a hur företagen jobbar med ständiga förbättringar och vilka
lärandesituationer de sätts inför i arbetet valdes fokussamtal som datainsamlingsmetod. En
fokusgrupp är en typ av intervjuform, men där intervjun inte sker individuellt utan i grupp.
Detta gör att analys av samtal mellan individer i gruppen kan ske, och inte enbart analys
av svar fr̊an en enskild individ. Morgan (1997) p̊apekar att fokusgrupper kan ge ett större
djup än individuella intervjuer i ämnet om de intervjuade inte besitter djup kunskap inom
omr̊adet. Fokusgrupper som primär intervjuform valdes eftersom miljöproblem och h̊allbar
utveckling inte är ämnen som de anställda p̊a elinstallatörsföretagen i första hand använder
sig av i sitt dagliga arbete. Ett ytterligare argument till att använda fokussgrupper som
insamlingsmetod är att i fokussamtal finns vad Illeris (2007) kallar en samspelsdimension
med under samtalet. Vid närvaro av andra medarbetare vidgas en individs sociala kunskap
(Kolb, 1984) och samspelet mellan personlig och social kunskap finns närvarande. Eftersom
företagen genomg̊att miljöutbildningar, samt arbetar aktivt med miljöförbättringar, antas
de besitta viss kunskap kring ämnet. Däremot är elinstallatörerna elinstallatörer och inte
miljöexperter och det finns därför en risk att kunskapen hos en enskild installatör inte är
tillräckligt djup s̊a att ämnesspecifika begrepp och formuleringar kan användas för att ut-
trycka den. Genom att istället analysera samtal mellan gruppmedlemmarna kunde en bild av
deras gemensamma kunskap skapas trots att den inte explicit formulerats med akademiska
begrepp.

Fokussamtalen genomfördes med en grupp om tre personer fr̊an respektive företag. Företagen
hade själva valt vilka som skulle medverka i samtalen. Samtalen spelades in med ljud för
att senare kunna transkriberas och analyseras. Samtalen genomfördes i tv̊a omg̊angar med
varje grupp för sig. De medverkande fr̊an samtalen presenteras i tabell 2. I alla fyra samtal
medverkade ocks̊a vi tv̊a som genomför studien. V̊ar delaktighet i samtalet var mer passiv än
de andras och hade som syfte att föra in samtalet p̊a rätt sp̊ar om samtalsämnet hamnade
utanför studiens intresse.

Medverkande företag A Medverkande företag B
Miljösamordnare Platschef
Administratör Serviceledare
Montör Projektledare (endast

medverkande under samtal 1)

Tabell 2: Lista över de medverkande fr̊an företagen under fokussamtalen.

Ett test av fokussamtalen genomfördes med anställda p̊a C2 Management för att pröva
formatet och se om datan blev relevant för studien. Det första pilotsamtalet behandla-
de omr̊adet miljöproblem och hur de intervjuade s̊ag p̊a miljöproblem inom sin bransch.
Samtalet lades upp för att generera överblick av kunskapen som de intervjuade besitter
inom omr̊adet och p̊a s̊a sätt skapa en introduktion kring omr̊adet miljöutbildningar. Det
andra pilotsamtalet behandlade utbildningar och lärandesituationer. I början av det and-
ra testsamtalet ombads gruppmedlemmarna att rekapitulera det som hade diskuteras i det
första samtalet. Rekapituleringen gjordes för att ge utrymme till att analysera vad som gjor-
de att de mindes vissa samtalsämnen. Därefter lades fokus p̊a att belysa vilka informella
lärandesituationer som kunde uppst̊a p̊a arbetsplatsen. Genom att styra in pilotgruppen
p̊a hur de kommit fram till de miljöförbättirngar som de gjort, framför vad de har gjort,
kunde information ges kring vad som krävdes p̊a vägen för att komma till ett arbete med
miljöfr̊agor.

Efter prövningen av fokussamtalen reviderades upplägget av dem eftersom resultatet inte
blev s̊apass relevant för studien som förväntat. Upplägget av de datagenererande fokussam-
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talen blev annorlunda än upplägget av pilotsamtalen. Som introduktion till fokussamtal ett
delades en samtyckesblankett (se Bilaga B) ut till de medverkande. Denna ändring gjordes
efter att en medverkande fr̊an pilotsamtalen p̊apekat att vi skulle vara tydligare med studi-
ens syfte och anonymitet. Tack vare att forskningsdesignen ramas in av en abduktiv ansats
kunde upplägget av fokussamtalen ändras efter prövning, och ändringarna stödjas av forsk-
ningsetisk teori fr̊an Vetenskapsr̊adet (2002). Härmed var steg 2 - förberedelse - genomfört
(se fig. 7).

När förberedelserna i steg 2 var klara p̊abörjades steg 3 i datainsamlingsprocessen - fokus-
samtal. Genomförandet av de datagenererande fokussamtalen varade mellan 30-60 minuter
och följde en intervjuguide som s̊ag likadan ut för de b̊ada fallföretagen. Under fokussamtal
1 l̊ag fokus p̊a att f̊a en inblick i kulturen p̊a företagen samt p̊a vilka formella aktiviteter som
sker p̊a företaget under året som ger utrymme åt miljöfr̊agan. Fokussamtal 2 behandlade
ämnet informella lärandesituationer och hur kulturen ser ut p̊a företagen i de samman-
hangen. (Se Bilaga A). Efter det första fokussamtalet uppstod fr̊agor som lades till i den
befintliga intervjuguiden inför nästa fokussamtal. De uppföljande fr̊agorna varierade n̊agot
mellan företagen, eftersom fokusgrupperna s̊ag olika ut och genererade varierande resul-
tat. P̊a s̊a sätt var metoden abduktiv eftersom de resultat som upptäcktes under processens
g̊ang bidrog till att förändra upplägget under processens senare del. Den abduktiva metoden
valdes för att kunna fördjupa det andra fokussamtalet hos respektive företag.

3.3.4 Databearbetning och analysmetod

Bearbetningen av datan har skett genom en tematisk analys (Kuckartz, 2014), eller kodning
som är ett uttryck som används av bland annat Hartman (2004) och Boolsen (2007). En
tematisk analys innebär att den insamlade datan kategoriseras in i teman som kan utläsas
fr̊an, i detta fall, transkriptionerna av fokussamtalen. Enligt Boolsen (2007) styrs valet av
kodkategorierna av den problemställning som görs. Eftersom analysmetoden har varit av ab-
duktiv karaktär, allts̊a en växelverkan mellan insamling av teori och empiri, passade en bred
problemställning för att koda datan (ibid.). Som första steg användes problemställningen
Vilka samtalsämnen återkom under fokussamtalen? vid kodning av datan i denna studie.
Den abduktiva ansatsen möjliggjorde att den första kategoriseringen kunde genomföras med
teoretiska referensramar som stöd. Trots att fokussamtalen utgick fr̊an samma intervjuguide
skiljde sig omr̊adena som diskuterades åt, grupperna emellan. Hos det ena företaget lyftes Le-
darskap mer än hos det andra. Det andra företaget lyfte P̊averkan som ett intressant omr̊ade.
I övrigt lyftes i stort sett de samma omr̊adena hos b̊ada företagen. Omr̊adena utgjordes slut-
ligen av kategorierna Anknytning till ens egen verklighet, Influenser/Triggers, Utveckling och
Anpassning, Gemenskap/Samspel, Kultur/Rutiner, P̊averkan samt Ledarskap.

I ett andra steg plockades citat ut fr̊an transkriptionerna och kodades enligt kategorierna
ovan. Därefter sammanfattades citatens inneh̊all med ett nyckelord eller en kortfattad be-
skrivning. Sammanfattningarna av citaten belyste att citat fr̊an de olika företagen inte alltid
hängde ihop trots att de hade kodats efter samma kategori. Det blev ocks̊a synligt vilka citat
som hörde samman och vilka som avvek.

I ett tredje steg togs därför nya kategorier fram för att förbättra matchningen och speci-
ficera vad inneh̊allet rörde sig om, vilket ledde till att en del citat föll bort eftersom de
hamnade utanför de nya, mer specifika kategorierna. De nya kategorierna utgjordes av En
ifr̊agasättande kultur, Den ständigt utvecklande arbetsplatsen, Miljöfr̊agan knuten till verk-
samheten, Engagemang i ledningen, Inklusion av medarbeteare samt Suddade gränser mellan
miljötänk hemma och p̊a arbetsplatsen. I stapeldiagrammet som följer (se fig. 9) visas antalet
citat, fr̊an b̊ade företag A och B, inklassade i respektive kategori.
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Figur 9: Stapeldiagram över antalet citat klassade i varje kategori

När väl citaten blivit inklassade i respektive kategori som representeras i stapeldiagrammet
(se fig. 9) följde i ett fjärde steg datanalays (se fig. 7). Citaten fr̊an respektive kategori
analyserades utifr̊an begrepp som behandlats i tidigare forskning - vi kallar dem operatio-
naliserande begrepp.

De operationaliserande begreppen är: diskrepanser, emotionell intelligens, en erfarenhet,
engagemang och delaktighet, engagerat ledarskap, framtidsinriktat handlingsperspektiv, in-
formationsbearbetning, informationsförvärv, kontinuerlig resa, loopen för erfarenhetsbaserat
lärande, lärande av h̊allbar utveckling, mentala modeller, mångfasetterad kunskap, PDSA-
cykeln, problematisera, problemlösning, radikalorienterat perspektiv, samarbete, single- och
double looplärande, subjektivt viktig, tillit och trygghet, uppgiftskonflikter, utvecklings- och
anpassningsinriktat lärande samt ett vinstorienterat perspektiv.

3.4 Validitet

Kategorisering av citat och situationer belyste att de sex faktorerna har mycket gemensamt
och att det är sv̊art att skilja kvalitativa data åt. Fokussamtalen anses ha lyft de faktorer
som är framtagna, men d̊a tolkningen varit subjektiv skulle en annan forskare kunna komma
fram till andra kategorier om hen skulle välja en annan indelning och kodning. Tolkningen av
resultat beror av den samling erfarenheter en person besitter (Dewey, 2004), vilket har visat
sig under framtagandet av de sex faktorerna. Eftersom studien genomförts av tv̊a personer
har de gemensamma erfarenheter som besitts bidragit till en högre validitet av resultaten
än om tolkningen gjorts av endast en person (utredartriangulering) (Boolsen, 2007).

Kritik mot användandet av fokusgrupper är att det är en ”snabb och billig” teknik som
kan användas som preliminär forskningsmetod för att lägga en grund för ”riktig” forskning
(Morgan, 1997). Gillham (2008) poängterar att fokusgrupper är en bra intervjuteknink att
använda i början av en studie för att f̊a bredd p̊a omr̊adet innan individuella intervjuer
genomförs. Fokussamtal som självständig forskningsmetod är trots detta en legitim metod
om det görs rätt. Mycket riktigt kan ett nonchalant angreppssätt och utförande av un-
dersökningen nästan garantera d̊aliga resultat, men med noggrann planering och förberedelse
ökas chanserna för insiktsfulla resultat (Morgan, 1997). För att se till s̊a att fokussamtalen
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p̊a de tv̊a elinstallatörsföretagen skulle generera s̊a relevant data som möjligt, testades me-
toden p̊a en pilotfokusgrupp p̊a C2 Management. Gruppen fr̊an C2 Management bestod
av tre managementkonsulter, vilkas bakgrund i form av utbildning och yrke skilde sig åt
fr̊an medlemmarna i fokusgrupperna p̊a elinstallatörsföretagen. Trots denna skillnad gav
pilottestet en bekräftelse p̊a att formatet fungerade och att transkriptionen inte blev lidan-
de av att flera personer pratade i inspelningen. Akademiska begrepp som användes kunde
upptagas och bytas ut till mer vardagliga uttryck för att minimera risken för missförst̊and.
Uttrycken byttes även ut för att skapa en mer avslappnad stämning i fokussamtalet, s̊a att
de medverkande skulle känna sig bekväma att berätta mer och p̊a s̊a sätt generera mer
data. Genom att analysera transkriptionen av pilotsamtalen blev det tydligt att vissa delar
av intervjuguiden var tvungna att revideras eftersom de ledde in p̊a samtal som inte gav
relevant data.

Denna studie har endast studerat tv̊a elinstallatörsföretag som har ett aktivt miljöarbete,
men inga företag med ett mindre aktivt miljöarbete. Genom att enbart fokusera p̊a det
positiva menar Bjørndal (2005) att det finns en risk att negativa aspekter eller egenskaper
förbises. Detta kan ge en vinklad bild som följd, där avsaknaden av negativa observationer
f̊ar de positiva observationerna att verka mer positiva än vad de är.

En första tanke med fokussamtalen var att de skulle best̊a av samma personer i fokussamtal
1 som i fokussamtal 2. P̊a ett av företagen föll en gruppmedlem bort under fokussamtal 2,
vilket gjorde att fokusgruppen som vid första samtalet varit tre till antalet, endast bestod
av tv̊a personer. Följden av bortfallet var att samtalet kan ha genererat mindre data än om
gruppen varit fulltalig. Dessutom uppst̊ar även en osäkerhet kring huruvida tv̊a personer är
tillräckligt många för att kunna utgöra en fokusgrupp.

Utformningen av fokusgrupperna har möjligtvis p̊averkat det resultat som har genererats
av fokussamtalen. Hos företag A bestod gruppen av tv̊a personer fr̊an ledningen och en
montör. Hos företag B utgjordes gruppen enbart av personer fr̊an ledningen. Gruppernas
fördelningar kan har lett till hierarkiska utmaningar under samtalen och andra medverkande
hade kunnat generera annan data p̊a grund av dessa utmaningar. I en större studie hade
fokusgrupper med medverkande fr̊an varje arbetsroll inom företaget med fördel kunnat sättas
ihop. Resultaten fr̊an de olika fokussamtalen hade kunnat ställas mot varandra för att p̊a s̊a
sätt valideras genom triangulering.

3.5 Forskningsetik

I och med att ljudinspelning har använts under fokussamtalen följer en del etiska
hänsynstaganden. För att i s̊a liten grad som möjligt p̊averka resultatet av samtalen pre-
senterades inte syftet med undersökningen. För att studien, trots att gruppmedlemmarna
inte var medvetna om syftet, skulle vara etiskt försvarbar har forskningsetiska riktlinjer fr̊an
Vetenskapsr̊adet (2002) följts. Gruppmedlemmarna gavs möjlighet att tacka nej till att med-
verka ifall de inte skulle vara bekväma med att berätta hur de arbetade med miljöfr̊agor p̊a
företaget. Det medverkande fick skriva p̊a en samtyckesblankett (se bilaga B) där det fram-
gick att ingen av medlemmarnas namn eller kön nämns i studien. Namnet p̊a det företag de
arbetar p̊a nämns inte heller, utan företagen kallas istället för Företag A och Företag B. I
samtyckesblanketten framgick det även att ljudinspelningarna och transkriptionen av ljud-
inspelningarna inte har som syfte att delas med n̊agon annan än de som genomfört studien,
och efter studiens genomförande raderas transkriptionerna och ljudinspelningarna.
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4 Resultat och analys

Följande avsnitt tar upp empiriska resultat fr̊an fyra fokussamtal med tv̊a elinstal-
latörsföretag. Strukturen av avsnitt 4.2 Bidragande faktorer till ett miljöförbättringsarbete
kommer utifr̊an de sex kategorier som har identifierats fr̊an kodning av fokussamtalen med
fallföretagen. Under varje kategori beskrivs scener behandlar respektive kategoris inneh̊all.
Citaten fr̊an samtalen skrivs kursivt. Därefter följer en analys av scenen, där de operationa-
liserande begreppen fr̊an tidigare forskning skrivs kursivt. De analyserade citaten skrivs här
inom citationstecken. När alla scener inom kategorin analyserats följer en sammanfattning
av de resultat analyserna genererat.

4.1 Bidragande faktorer till ett miljöförbättringsarbete

P̊a besöken hos företagen gick det att urskilja en framåtanda och kreativa tankesätt gällande
företagens miljöarbete. Som konkreta förslag p̊a företagens utvecklingsarbete löpte viljan att
arbeta med ny teknik som en röd tr̊ad genom samtalen.

Kodning av fokussamtalen gav resultatet att sex stycken kategorier med bidragande faktorer
till ett miljöförbättringsarbete kunde hittas hos fallföretagen. De kategorier som hittats har
under analysen inte viktats efter hur många citat som kodats och bildat respektive kategori.
Resultatet presenteras i kategorier som kan utläsas fr̊an fokussamtalen.D̊a tidigare forskning
samlats ihop innan kodningen av fokussamtalen, har kodningen färgats av resultatet fr̊an
teorin. Däremot har kodningen inte skett utifr̊an kategorier fr̊an tidigare forskning, utan
fr̊an det som tagits upp under fokussamtalen. Ingen av kategorierna är beskriven i generella
termer, utan alla har en koppling till miljöfr̊agan p̊a arbetsplatsen, oavsett vad som framg̊ar
i titeln.

De sex kategorierna som hittades fr̊an fokussamtalen var:

1. En ifr̊agasättande kultur

2. Den ständigt utvecklande arbetsplatsen

3. Miljöfr̊agan knuten till verksamheten

4. Engagemang i ledningen

5. Inklusion av medarbeteare

6. Suddade gränser mellan miljötänk hemma och p̊a arbetsplatsen
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4.1.1 En ifr̊agasättande kultur

Scen 1
I början av första fokussamtalet med företag B behandlas övergripande fr̊agor kring miljö,
och fokus ligger p̊a varför miljöfr̊agan är viktig för företaget. Platschefen är den som tar första
ordet. Hen börjar med att tala om att en miljöcertifiering är viktig för företaget eftersom
de vill visa sina kunder att de är ett företag som hänger med i samhällsutvecklingen och är
konkurrenskraftiga p̊a marknaden.

Efter ett par sekunders tystnad fortsätter platschefen med att säga: [...] Vi har
ju ocks̊a genom att vara miljöcertifierade lärt oss vad v̊ara största miljörisker är.
Genom att göra det, sätta m̊al p̊a det s̊a vi ocks̊a kan minska dem. Förbättra oss
inom de omr̊adena. Serviceledaren och projektledaren sitter tysta efter platsche-
fens svar och väljer att inte tillägga n̊agot. Cirka 20 minuter senare samtalas det
kring hur en medarbetarenkät används för att mäta hur väl personalen känner
till nuläget p̊a företaget, och för att mäta hur de anställda mår. Platschefen
säger: [...] För vi mäter ju ocks̊a vad personalen tycker är bra. [...] Sen kan det
vara s̊a att n̊an enskild tycker n̊anting, och det f̊ar de gärna göra. Men d̊a vill vi
ocks̊a veta! D̊a kan vi göra n̊at åt det.

Analys
Den miljöcertifiering som företag B genomg̊att utgör ett forum där beteenden kring deras
miljöarbete måste ifr̊agasättas, vilket krävs för att möjliggöra en kulturförändring (Bremer,
2012). Platschefen belyser den diskrepans som problematisering av beteenden har medfört
genom att säga: ”[...] genom att vara miljöcertifierade lärt oss vad v̊ara största miljörisker
är”. Av en problematisering kommer problemlösning där företaget sätter mål. Vidare leder
problemlösningen till förbättringar hos företaget, detta uttrycker platschefen p̊a följande
sätt: ”Genom att göra det, sätta mål p̊a det s̊a vi ocks̊a kan minska dem. Förbättra oss
inom de omr̊adena.” Företag B arbetar med förbättringasförslag p̊a ett sätt som kan liknas
vid PDSA-cykeln, där b̊ade problematisering och problemlösning f̊ar ta plats. I arbetssätt
där problematisering och problemlösning f̊ar samverka till̊ats ett double-looplärande ske hos
de involverade, en erfarenhet har skapats. Vidare medför företagets medarbetarenkät som
används för att mäta medarbetarnas trivsel ett forum för anställda att lyfta diskrepanser
som de stöter p̊a i arbetsvardagen. ”[...] För vi mäter ju ocks̊a vad personalen tycker är bra.
[...] Sen kan det vara s̊a att n̊an enskild tycker n̊anting, och det f̊ar de gärna göra. Men d̊a
vill vi ocks̊a veta![...]”. Genom att bemöta diskrepanser fr̊an medarbetare kan problemati-
sering av rutiner medföra att förbättringar sker i organisationen och ett lärande till̊ats ske.
Platschefen är intresserad och positiv till att involvera medarbetare och ha ett samarbete
mellan arbetsgrupper. Platschefen utstr̊alar ett engagemang för medarbetarnas trivsel och
ett intresse för deras åsikter. Den tillit platschefen visar till medarbetarna och deras åsikter
kan medföra att medarbetarna känner trygghet att dela med sig av åsikter p̊a företaget. ”[...]
D̊a kan vi göra n̊at åt det”, fortsätter platschefen.

Scen 2
Ett ämne som kom upp under fokussamtal 1 hos företag A var hur man kan p̊averka ut-
omst̊aende aktörers rutiner och arbetssätt. Företag A har genom att ha jobbat aktivt med
miljöcertifiering uppmärksammat rutiner hos leverantörer som de anser inte g̊ar i linje med
sin egen miljöpolicy. Alla tre medverkande har precis konstaterat att paketeringen av pro-
dukter var onödigt miljökostsam. Miljösamordnaren säger:

För vi har ju gnällt. Vi har sagt till, vi tycker inte att det är okej. Det ska inte
komma p̊a v̊art företag där vi ska jobba för miljön. Efter en kort stund kommer
det fram att jo det har hjälpt en del faktiskt. [...] när vi höll p̊a med det här s̊a
höll v̊ar grossist p̊a att ställa om sina paketeringsgrejer, s̊a nu tycker jag att det
är lite bättre. Montören och administratören h̊aller med.
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Analys
Även hos företag A urskiljs ifr̊agasättande och synliggörande av diskrepanser fr̊an fokussam-
talen. Miljösamordnaren tar upp ett exempel: ”Vi har ju sagt till, vi tycker inte att det är
okej.” Som en följd av att miljösamordnaren har problematiserat grossistens beteenden kom
förbättringar, inte bara för företag A utan även för grossisten: ”när vi höll p̊a med det här
s̊a höll v̊ar grossist p̊a att ställa om sina paketeringsgrejer, s̊a nu tycker jag att det är lite
bättre”. Double-looplärandet har skett hos grossisten, men förbättringen hos b̊ade grossisten
och företag A.

Sammanfattning
Inledningsvis i samtal 1 med företag B pratar platschefen om att en miljöcertifiering gjort
företaget mer konkurrenskraftiga, samt att vissa kunder ställer krav p̊a att företaget ska ha
en certifiering. Att företagen lyfter diskrepanser och problematiserar beteenden och åsikter
inom hela organisationen tyder p̊a att arbetsplatserna besitter tillit och trygghet samt ett
samarbete medarbetare emellan. Exemplen visar att problematisering av rutiner fr̊an endast
ledningen, samt problematisering fr̊an anställda leder till förbättringsarbete i organisationen.
Det sker ett ifr̊agasättande och problemlösning i fallet fr̊an företag B samt exemplet fr̊an
företag A, vilket medför ett double-looplärande hos de som är involverade i ifr̊agasättnings-
och problemlösningsprocessen.

4.1.2 Den ständigt utvecklande arbetsplatsen

Scen 1
När det andra samtalet med företag B lider mot sitt slut började fokusgruppen reflektera
kring vad som tagits upp under samtalen.

Platschefen säger: [...]Det är viktigt att man hela tiden informerar om att s̊a här
ska vi jobba, att utbilda i nya tekniker och framförallt kanske hitta nya miljöm̊al.
Vi har tv̊a miljöm̊al. Det finns ju flera att skapa. Och det är bara kreativiteten
som behövs. Bara att se till att de är mätbara s̊a att man ser att man förbättrar
sig.

Analys
Platschefen visar ett driv av engagemang och delaktighet när hen säger: ”Vi har tv̊a miljömål.
Det finns ju flera att skapa. Och det är bara kreativiteten som behövs.” Platschefen tror
p̊a att själv skapa sina egna miljömål framför att anpassa sig till n̊agon annans miljömål.
Uttalandet kring att inga förutbestämda svar finns visar sig ha beröringspunkter med ett
lärande av h̊allbar utveckling. Genom kreativt skapande av miljömål är företagets arbetssätt
utvecklingsinriktat i motsats till anpassningsinriktat. Det utvecklingsinriktade arbetssättet
lyfts även när platschefen säger: ”Det är viktigt att man hela tiden informerar om att s̊a här
ska vi jobba, att utbilda i nya tekniker”. Platschefen understryker vikten av att inte fastna
i utdaterade kunskaper och visar en vilja att lära - att utvecklingen är en kontinuerlig resa
och därmed ett lärande av h̊allbar utveckling. Med ny kunskap menar platschefen att det
finns en möjlighet att ”framförallt kanske hitta nya miljömål.”

Scen 2
Under det andra fokussamtalet med företag A fördes diskussionen kring hur man lär sig
nya saker och montören har precis berättat att hen ibland kan f̊a tips fr̊an kollegor om hur
problem kan undvikas p̊a fältet när man ute och ska installera n̊agot. Även denna g̊ang sätts
utveckling i fokus.

Montören säger: Ja, ibland f̊ar man ju smarta tips. Hur man kan slippa proble-
men, men sedan tillägger montören: Lättaste sättet att lära sig är att göra och
sen s̊a blir det fel. [...] Det är det lättaste sättet att lära sig. Att göra fel, s̊a
att man hittar felen. Man gör ju bara ett fel en g̊ang. Administratören flikar in
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genom att berätta p̊a vilka sätt montörerna är duktiga och avslutar med: [...]ni
har ju mycket saker ni m̊aste lösa p̊a plats. Montören h̊aller med och fyller i: Ja
och oftast s̊a finns det inga lösningar innan. Man m̊aste tänka ut p̊a plats hur
man ska f̊a det att funka och hur man vill att det ska funka. Det finns liksom
inget färdigt. Montören f̊ar fr̊agan om hen tycker att det arbetssättet är givande.
Ja, jag tycker det är roligt, svarar montören.

Analys
När montören berättar att ”ibland f̊ar man ju smarta tips. Hur man kan slippa problemen”
lyfts att kommunikation kollegor emellan är viktig för att sprida kunskap. Däremot menar
montören att ”[...] göra fel [...] är det lättaste sättet att lära sig.”

Genom att aktivt pröva eller ”göra”, som montören uttrycker det, har loopen för erfaren-
hetsbaserat lärande p̊abörjats (se fig. 10). I loopens nästa steg sker en upplevelse: ”man
hittar felen”. I och med att montören säger att ”man gör ju bara ett fel en g̊ang” g̊ar det att
tolka att montören har reflekterat kring vad som gick fel, skapat en bild av hur arbetet ska
genomföras nästa g̊ang, och därmed lärt sig av denna erfarenhet som p̊abörjades med att
”göra” och ”göra fel”. Montören ger därefter ett exempel p̊a när generella teorier skapas:
”Man måste tänka ut p̊a plats hur man ska f̊a det att funka och hur man vill att det ska
funka.” Nästa steg blir att pröva dessa teorier, vilket kommer sluta den p̊ag̊aende loopen
och leda in montören i nästa erfarenhetsloop. I och med att ”[...] oftast s̊a finns det inga
lösningar innan. [...] Det finns liksom inget färdigt”, g̊ar det att konstatera att lärandet som
sker inte är anpassningsinriktat. Arbetssättet är i högsta grad utvecklingsinriktat - n̊agot
som montören kommenterar: ”Ja, jag tycker det är roligt”.

Figur 10: Tolkning av montörens lärande i erfarenhetsloopen

Scen 3
I slutet p̊a det andra fokussamtalet med företag B har platschefen suttit tyst och lyssnat en
stund p̊a det som har pratats om i rummet. Utveckling är återigen i fokus.

Platschefen lägger till n̊agra avslutande ord: Man m̊aste brinna för det och vilja
n̊anting, annars kommer man ingenstans. I v̊ar värld, vad ska vi satsa p̊a för
miljöförbättringar, vad ska vi hitta p̊a? Och där m̊aste man vara idérik och v̊aga
prova nytt. Ungefär som när vi ska↵ade den här första elbilen. [...] Sen var det
m̊anga kollegor som kom fram och fr̊agade, hur funkar den och s̊adär. Vi har
varit p̊a m̊anga EIO-trä↵ar där man har pratat om denna elbilen för den har
varit med i en tidning: Installatörerna. Den har ju visats över hela Sverige. Det
har varit jättetrevligt. Riktigt bra grej! Och nu när vi vet hur de funkar s̊a v̊agar
vi även köpa fler om det skulle bli s̊a. Man m̊aste ha ett intresse och v̊aga prova
nytt.
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Analys
Platschefen bekräftar att för att utveckling ska ske ”måste man vara idérik och v̊aga prova
nytt” samt ”brinna för det och vilja n̊anting” eftersom ”annars kommer man ingenstans.”
När platschefen säger att man måste v̊aga prova nytt träder hen in i loopen för erfaren-
hetsbaserat lärande. Genom att prova n̊agot kan en upplevelse följa. Företaget v̊agade prova
att införska↵a en ny elbil vilket har lett till att de ”har varit p̊a många EIO-trä↵ar där
man har pratat om denna elbilen för den har varit med i en tidning: Installatörerna. Den
har ju visats över hela Sverige.” Upplevelsen som företaget fick i samband med att elbilen
uppmärksammades av medarbetare och andra i branschen ledde sedan till en reflektion:
”Det har varit jättetrevligt. Riktigt bra grej!”. Slutligen kommer platschefen fram till att
”nu när vi vet hur de funkar s̊a v̊agar vi även köpa fler om det skulle bli s̊a”, och hela
erfarenhetsloopen har genomlevts.

Sammanfattning
I styckena ovan g̊ar det att urskilja hur ett utvecklingsinriktat arbetssätt anses främja ett
erfarenhetsbaserat lärande hos medarbetarna. Hos företag B uppmärksammas att platsche-
fen har ett engagemang och en delaktighet med en vilja att utveckla företaget. Att företaget
ständigt utbildar medarbetarna om nya tekniker för in dem p̊a en kontinuerlig resa mot
ett förbättrat arbetssätt. De miljömål företaget har utgörs inte av förutbestämda svar, utan
utvecklas tack vare att de, enligt deltagarna, är sv̊ara fr̊agor. H̊allbar utveckling som en
kontinuerlig resa, samt miljöfr̊agor som sv̊ara fr̊agor ing̊ar i lärande av h̊allbar utveckling,
och visar sig i exemplen ovan.

4.1.3 Miljöfr̊agan knuten till verksamheten

Scen 1
Tillbaka till början av fokussamtal 1 med företag B. Platschefen och hens kollegor blev
tillfr̊agade vilka miljömål verksamheten har uppsatta i dagsläget. Återigen tar platschefen
ton först och fr̊agan om verksamhetens relation till miljön lyfts fram.

Hen svarar: Just nu har vi miljöm̊al att sänka v̊ar värmeförbrukning p̊a företaget
och sänka värmeförbrukning p̊a företaget i v̊ara egna lokaler, och orsaken till att
vi har de m̊alen är ju att vi jobbar faktiskt med de här grejerna ocks̊a. [...] Vidare
nämner platschefen [...] Solcellsanläggningen som vi byggt upp här. [...] Genom
att sätta m̊al p̊a det s̊a har vi kunnat trigga oss och även v̊ar personal [att] bli
bättre p̊a att hitta lösningar.

Analys
Ledningen har allts̊a satt miljömål som g̊ar i linje med deras miljöpolicy som finns p̊a
företaget. Det mål som de har uppsatt för tillfället är ”[...] sänka v̊ar värmeförbrukning
p̊a företaget och sänka värmeförbrukning p̊a företaget i v̊ara egna lokaler [...]”. Vidare kon-
staterar hen att anledningen till att målet är vad det är beror p̊a ”[...] att vi jobbar faktiskt
med de här grejerna ocks̊a [...]”. Arbetet med mål ses som subjektivt viktigt för de inblan-
dade när de är kopplade till verksamheten. Ledningen har genom att sätta målen kopplade
till verksamheten ”[...] kunnat trigga oss och även v̊ar personal [att] bli bättre p̊a att hitta
lösningar.” Ämnet som bearbetas ska utg̊a fr̊an existerande kunskaper hos verksamheten och
styras utifr̊an ett framtidsinriktat handlingsperspektiv. Den framtidsorienterade inriktningen
p̊a erfarenheter och utmaningar är mer intressant än att blicka tillbaka p̊a gamla erfarenheter
(Illeris, 2007). P̊a företag B kan man se ett framtidsperspektiv i utmaningar och mål i stolt-
heten över sin solcellspark p̊a kontorsbyggnadstaket (se fig. 2) som laddar platschefens bil
(se fig. 11). Företag B har byggt upp sitt arbete med miljömål utifr̊an ett framtidsorienterat
perspektiv och deras mål är kopplade till existerande kunskaper hos anställda.
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Figur 11: Solceller laddar platschefens elbil

Scen 2
Efter nästan en timme l̊angt samtal med företag A kommer n̊agra avslutande kommentarer
fr̊an administratören.

Hen konstaterar: [...] det är jätteviktigt att vi sätter policyerna efter hur vi job-
bar om vi ska veta vad vi h̊aller p̊a med.[...] Vi kan inte ställa dem efter ett
ledningssystem utan vi m̊aste ställa dem efter hur vi jobbar här

Analys
Även hos företag A konsteras det att det är viktigt att koppla mål och policyers till verk-
samheten, ”[...] vi måste ställa dem efter hur vi jobbar här.” Precis som p̊a företag B ställs
mål och policyers p̊a företag A efter ett framtidsinriktat handlingsperpektiv och i en kontext
kopplad till verksamheten.

Pengar som verksamhetsanknytning
Scen 3
En aspekt som observerats fr̊an fokussamtalen är att miljöarbete och den ekonomiska aspek-
ten ofta anses g̊a hand i hand, särskilt under kategorin som handlar om att knyta miljöfr̊agan
till verksamheten. Under fokussamtal 2 med företag A ställdes fr̊agan om miljön kan ses
som den primära intressenten för ett företag. Administratören och montören är ense om
att ett företag inte kan drivas om ekonomin inte sätts först. Miljösamordnaren p̊ast̊ar
däremot att det är en myt att det är dyrt att jobba miljömedvetet, men att miljömedveten
företagsstyrning kräver ett mer l̊angsiktigt perspektiv. Administratören och montören stan-
nar p̊a sin bana och menar att man inte kan driva företag om ekonomin inte prioriteras
först.

Miljösamordnaren blir uppspelt kring fr̊agan och säger: [...] Förl̊at nu är jag
ig̊ang lite p̊a det här. . . Men v̊ar sopsortering är ett praktexempel p̊a det här med
ekonomi och miljö. För vi hade en jättestor post som var jättedyr för att de skulle
hämta v̊ara sopor. Det var d̊a [ledningen] köpte in det där med [sophämtning].
Nu ska det tilläggas att vi säljer mycket kabelskrot vilket är väldigt ekonomiskt
bra. Vi f̊ar mycket pengar för det. Men första året vi hade haft [sophämtning], d̊a
var v̊ara utlägg för sopor 0 kr. Vi gick plus minus noll för att vi s̊alde v̊ara sopor.
Administratören instämmer, hen säger: Ja vi tjänade n̊agon tusenlapp p̊a det.
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[...] Vidare fortsätter miljösamordnaren men lite skämtsam triumf i rösten: Det
visar ju p̊a, att bara för att vi tänker p̊a miljön och sorterar s̊a helt plötsligt s̊a
har vi inga kostnader p̊a det. S̊a ni ser, det g̊ar. Till slut h̊aller administratören
med till viss del om att detta synsätt fungerar: ja jo, men absolut. Men man
m̊aste tänka annorlunda.

Analys
Under inledningen av samtalet visar administratören och montören ett vinstorienterat per-
spektiv p̊a fr̊agan och företaget. Miljösamordnaren uttrycker ett perspektiv mer åt det radi-
kala h̊allet, och en diskrepans om relationen mellan miljö och ekonomi mellan de tre medver-
kande uppst̊ar. Miljösamordnaren använder ett verskamhetsanknutet exempel för att dela
med sig av sin uppfattning: ”[...] v̊ar sopsortering är ett praktexempel p̊a det här med eko-
nomi och miljö. [...] Vi gick plus minus noll för att vi s̊alde v̊ara sopor.” Exemplet visar
hur naturen kan ses som den primära intressenten och gynna företaget ekonomiskt. Admi-
nistratören tar till sig miljösamordnarens uppfattning och perspektiv och diskrepansen är i
slutet mindre än i början av samtalet. Kulturen bland de tre medverkande i fokussamtalet
synliggör de tre attribut som finns p̊a en organisation som har en positiv kultur kring kon-
flikter. Tillit och trygghet visar sig fr̊an miljösamordnarens sida när hen väljer att återuppta
ett tidigare samtalsämne som hen inte ans̊ag avslutat. Samarbete urskiljs fr̊an fr̊an hur de
gemensamt tänker fram hur scenariot med sophämtningen blev i slutändan. Även montören
instämmer, om än i tysthet. Administratören som är gruppens formella ledare visar emo-
tionell intelligens när hen väljer att instämma i miljösamordnarens historia. ”Ja vi tjänade
n̊agon tusenlapp p̊a det. [...]”. Administratören avslutar konversationen kring ämnet genom
att h̊alla med miljösamordnaren till viss grad ”ja jo, men absolut. Men man måste tänka
annorlunda.” Även här visar gruppens ledare p̊a emotionell intelligens.

Scen 4
Hos företag B ställdes samma fr̊aga under fokussamtal 2, om miljön kan ses som primär
intressent. Svaret blev lite annorlunda jämfört med hos företag A.

Platschefen svarar: [...] Sen är det alltid, i företagsvärlden, kopplat till ekonomi,
hur man än vänder och vrider p̊a sig s̊a [...]. Vidare tillfr̊agas serviceledaren vad
hen tror om naturen som central intressent. Hen svarar Ja. . . tror jag nog. Men
hur det vet jag inte exakt. Näe. . . inte hur, men det skulle säkert g̊a.

Analys
”[...] Sen är det alltid, i företagsvärlden, kopplat till ekonomi, hur man än vänder och vri-
der p̊a sig s̊a [...]”. Platschefen visar ett vinstorienterat perspektiv. Serviceledaren sätter
sig däremot emot platschefen och visar ett perspektiv som tror p̊a det radikalorienterade
perspektivet, men vet inte hur det kan implementeras i företagsvärlden.

Sammanfattning
För att n̊a framg̊ang inom ett aktivt miljöarbete anses det viktigt att miljöfr̊agan kopplas till
verksamheten och sätts i kontext. Hos de elinstallatörsföretag där fokussamtalen genomförts
har det framkommit att d̊a miljöfr̊agan hanteras utifr̊an ett framtidsinriktat perspektiv
kopplat till verksamheten, ökar engagemanget hos medarbetarna och fr̊agan ses som sub-
jektivt viktig i organisationen. I de fall d̊a fr̊agan ses som subjektivt viktig engageras fler
medarbetare i diskussionen, vilket kan leda till att diskrepanser, och därav fler förbättringar,
uppst̊ar i de fall där åsikter skiljs åt. Fokussamtalen belyser hur den ekonomiska aspekten
bidrar till verksamhetsanknytning och kan öka engagemang hos medarbetare och ledning.
Att koppla miljöfr̊agan till ekonomi gör att fr̊agan kan bli mer tillgänglig och ”lättare att ta
p̊a”. Följden blir att fler involveras i diskussionen kring miljöfr̊agan och att de som redan är
insatta f̊ar ännu en dimension att diskutera kring.
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4.1.4 Engagemang i ledningen

Scen 1
I det första fokussamtalet med företag B har kulturförändringar kommit upp som sam-
talsämne. Gruppen f̊ar fr̊agan hur man kan skapa en förbättringskultur p̊a arbetsplat-
sen.

Platschefen svarar: Genom att en ledning visar att det här är viktigt. Att man
själv, jag m̊aste älska det här. Det g̊ar inte annars. Och försöka f̊a alla andra att
älska det en liten bit iallafall. Men det är s̊a, det krävs väldigt stort engagemang.
Det klart om jag inte tror att vi ska förbättra v̊ar miljö är n̊agot som jag tycker
är viktigt, d̊a tycker inte n̊agon annan att det är viktigt.

I det andra fokussamtalet med samma fokusgrupp tas ämnet upp igen.

Serviceledaren tar ordet: Det är ju som [platschefen] säger: föreg̊a med gott ex-
empel och verkligen pusha p̊a. [...] Platschefen fyller i: Ja, n̊an m̊aste ju visa
vägen. [...] de som visar vägen lever för det och verkligen tycker det är viktigt.
[...]Jag skulle f̊a sv̊arare att motivera medarbetarna om jag kanske åkte i en bil
som drar jättemycket bensin, smutsig och inte iordning eller n̊anting, s̊a skulle
jag p̊averka mina medarbetare [...]

Analys
Ett engagerat ledarskap visar sig hos platschefen när hen säger att ”jag måste älska det
här. Det g̊ar inte annars.” Vidare vill platschefen sprida engagemanget till resterande del av
verksamheten: ”Och försöka f̊a alla andra att älska det en liten bit iallafall.” Platschefen visar
en medvetenhet kring att b̊ade engagemang och delaktighet - attribut som ing̊ar i lärande
av h̊allbar utveckling - krävs av en ledare p̊a en arbetsplats med ett utvecklingsinriktat
arbetssätt.

Serviceledaren översätter det platschefen sagt till att ”föreg̊a med gott exempel”, vilket kan
skapa tillit och trygghet p̊a arbetsplatsen. Platschefen visar en medvetenhet om att vad hen
gör kommer p̊averka medarbetarna: ”om jag kanske åkte i en bil som drar jättemycket bensin,
smutsig och inte iordning eller n̊anting, s̊a skulle jag p̊averka mina medarbetare”.

Scen 2
Företagskulturen som samtalsämne har även kommit upp i slutet av det andra samtalet med
företag A. I detta fall diskuteras hur miljön har kommit att spela en stor roll för kulturen
hos företag A.

Miljösamordaren säger: Det är som du säger, ledningen sätter ju änd̊a ramarna.
Det f̊ar inte bli att ”s̊a här ska du tänka” utan det m̊aste finnas ett mottagande
och ocks̊a mer att man f̊ar in det i rutiner och s̊a som gör att folk kanske au-
tomatiskt inte själva tänker p̊a det. Alla bryr sig inte om miljön. Och om man
d̊a säger att du m̊aste göra s̊a här för att det är för miljön, s̊a kommer den där
personen kanske inte göra s̊a. För att den bryr sig inte om miljön. Men om man
f̊ar in det i vardagen, i rutiner som gör att det blir automatiskt, jag tror att det
är mer omedvetet. Jag tror inte vi har s̊alt in att vi jobbar med miljö utan det är
mer. . . Montören h̊aller inte med om att miljöfr̊agan är outtalad p̊a arbetsplat-
sen: Vi pratar om det, [...] allting är ju s̊a att vi ska spara p̊a miljön. Jag tror
att det är det, [...] som gör att det känns som att alla här är ganska medvetna,
jämfört med andra. Det känns liksom som att alla p̊a firman. . . vi ligger p̊a en
åtta kanske, de som vi jobbar med, de andra kanske är p̊a en femma. Det känns
faktiskt som att de är ganska efter, vissa utav dem. Administratören svarar med
att säga: Sen tror jag att [VD:n] har som uttalad policy att vi m̊aste ligga lite i
bräschen för vissa saker.
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Analys
Genom att företaget, enligt administratören, har en ”uttalad policy att vi måste ligga li-
te i bräschen för vissa saker” skapas en målbild som kan leda till ett större engagemang
hos medarbetarna. Miljösamordnaren är dock medveten om att alla p̊a företaget inte har
samma intressen: ”Alla bryr sig inte om miljön”. Hen menar dessutom att det är sv̊art att
tvinga n̊agon göra n̊agot som inte är intressant för dem själva: ”Och om man d̊a säger att
du måste göra s̊a här för att det är för miljön, s̊a kommer den där personen kanske inte
göra s̊a.” Miljösamordnaren visar även p̊a en först̊aelse för sv̊arigheter att lära när ämnet
som behandlas inte framst̊ar som subjektivt viktigt för de lärande: ”det måste finnas ett
mottagande”, menar miljösamordnaren. Å andra sidan visar miljösamordnaren en tro p̊a
att engagemang fr̊an ledningen kan skapa rutiner som kan ersätta ett bristande engagemang
hos medarbetarna: ”Men om man f̊ar in det i vardagen, i rutiner som gör att det blir automa-
tiskt, jag tror att det är mer omedvetet.” Montören nämner dock att kulturen p̊a företaget
samt syftet med rutinerna inte är omedvetet och outtalat: ”Vi pratar om det, [...] allting är
ju s̊a att vi ska spara p̊a miljön”. Hen menar även att denna kultur har lett till en högre
medvetenhet kring miljöfr̊agan bland anställda: ”Det känns liksom som att alla p̊a firman. . .
vi ligger p̊a en åtta kanske, de som vi jobbar med, de andra kanske är p̊a en femma.” Det
montören säger kan tolkas som att medvetenheten har skapats tack vare den kommunikation
som finns p̊a företaget kring policyers, och ledningens engagemang till att förmedla dessa
policyers, och inte kring att omedvetet följa rutiner kring miljöarbete.

Scen 3
I fokussamtal 2 med företag B diskuteras även där ramar som ledningen sätter och som
montörerna sedan måste följa. Samtalsämnet är hur serviceledaren och projektledaren pla-
nerar dagens arbeten s̊a att alla montörer i s̊a hög utsträckning som möjligt kan samåka till
kunder för att spara p̊a transportkostnader och miljöp̊averkan.

Platschefen berättar att de montörer som måste samåka med varandra inte
alltid tycker att det sätt som ledningen har planerat samåkningen p̊a passar
med montörernas individuella önskemål och planer. Hen fortsätter sedan med
att ta upp fördelarna med samåkningnen: Det minskar ju resorna liksom. [...]
Vi blir ju e↵ektivare och f̊ar gjort mer grejer. Och det känns ju faktiskt ocks̊a
miljövinstmässigt bättre. Planering är viktigt.

Analys
Trots att vissa montörer ibland anser att planeringen stör deras egna planer, poängterar
platschefen att ”[p]lanering är viktigt.” En diskrepans mellan montörernas vilja och
företagets mål uppst̊ar när montörerna ifr̊agasätter planeringen. Den diskrepans kan ha
bidragit till att platschefen tidigare har problematiserat ledningens samåkningsplanering.
Vidare presenterar platschefen motiv, som kan ha uppst̊att fr̊an problematiseringen, till
varför samåkningsplaneringen är viktig: ”Det minskar ju resorna liksom. [...] Vi blir ju e↵ek-
tivare och f̊ar gjort mer grejer. Och det känns ju faktiskt ocks̊a miljövinstmässigt bättre.”
Här synliggörs ledningens engagemang för miljöfr̊agan d̊a de väljer att fortsätta planera
resorna och ett av motiven är att den känns miljömässigt bättre. Trots att medarbetare
synliggjort diskrepanser väljer ledningen att fortsätta att planera körningar och montörerna
f̊ar jobba anpassningsinriktat. Genom att företagens ledningsgrupper har problematiserat
varför reglerna behövs följer medarbetarna frivilligt de rutiner som skapats av ledningen,
n̊agot som framkommer i fokussamtalen.

Sammanfattning
För att främja en förbättringskultur samt en kultur som aktivt arbetar med miljö-
förbättringar lyfter bägge företagen fram värdet av engagemang hos ledningen som viktigt.
Företagens ledningsgrupper förmedlar engagemang genom att föreg̊a med gott exempel och
leva som de lär. Där engagemanget tryter har regler och rutiner underlättat för att se till
att uppgifter genomförs per automatik av de som inte delar engagemanget. Medarbetarna
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ägnar sig åt ett anpassningsinriktat arbetssätt när de följer dessa regler och rutiner.

4.1.5 Inklusion av medarbetare

Scen 1
Under fokussamtal 1 med företag A berättar miljösamordnaren om den miljöutbildning
som hen höll för de anställda efter att miljöcertifieringen var klar. Hen ombeds berätta hur
utbildningen var upplagd.

Miljösamordnaren svarar: [...] Hur vi ska jobba och var företaget st̊ar och sen
ocks̊a om det finns n̊an ute p̊a fältet, för jag menar de har ju andra ögon p̊a hur vi
jobbar eller hur vi bör jobba, hur man kan jobba. Där fick ju folk ocks̊a säga om det
var n̊agonting mer. Om de ville lägga till det s̊a. . . . Montören (M i konversationen
nedan) tillfr̊agas om hen har användning av utbildningen i arbetsvardagen.

Och känner du att det har gett n̊an skillnad ute p̊a fältet?
M: Nej.
Tänker ni mer p̊a det i vardagen tror du?
M: Nej.
Varför inte?
M: Näe men ass̊a man slänger soporna där de ska slängas. Det är inte sv̊arare
än s̊a. Det är väl typ det vi g̊att igenom

Analys
Som framh̊alls i samtalet börjar utbildningen med informationsförvärv till anställda om
företagets nuläge och ”[...] Hur vi ska jobba och var företaget st̊ar [...]”. Vidare fortsatte
utbildningen med att involvera ”[...] n̊an ute p̊a fältet [...]” i förvärvsprocessen eftersom
att ”[...] de har ju andra ögon p̊a hur vi jobbar [...]”. Enligt miljösamordnaren inkluderar
ledningen medarbetare i ett utbildningstillfälle och ber företagets alla grupper att lyfta dis-
krepanser och ifr̊agasätta arbetssätt. Inklusion av medarbetare leder enligt Mårtensson och
Westerberg (2017) till att miljöarbetet blir mer genomarbetat och applicerbart i verksamhe-
ten, eftersom man tar vara p̊a verksamhetens kunskaper. Informationsbearbetning i grupp,
som är en del av lärande i organisationer ges inte utrymme i den ovan beskrivna situationen.
Avsaknaden av denna lärandedel leder till single-looplärande och kan tolkas som en anled-
ning till varför miljöfr̊agan inte beaktas i högre grad ute p̊a fältet. ”Och känner du att det
har gett n̊an skillnad ute p̊a fältet? - M: Nej”.

Scen 2
Inklusion av medarbetare i förbättringsproccessen gjordes även p̊a företag B. Under fokus-
samtal 1 samtalades det kring företagets miljömål och hur involverade medarbetare utanför
företagsledningen var i arbetet med miljömål.

Projektledaren svarar: Alla känner till det. Vi presenterar v̊ara m̊al inför medar-
betarna p̊a v̊ara m̊anadsmöten [...]. Platschefen tillägger: En av personalen [...]
sitter med varje kvartal när vi följer upp hur m̊alen g̊ar p̊a el och värme s̊a att p̊a
s̊a sätt har även medarbetarna en representant medverkande där d̊a. Och [hen]
har även varit med och tagit fram m̊anga av förbättringsförslagen. Eftersom [hen]
varit s̊a aktiv i det s̊a tycker jag det varit roligt för [hen] och vara med och se
hur g̊ar det.

Vidare ombeds de medverkande fr̊an företag B förklara hur de väljer att arbeta med utveck-
lingen av miljöledningssystemet p̊a företaget.

Platschefen beskriver hur det brukar g̊a till under vad de kallar en ”C2-dag”:
[...] [Vi] sitter i mindre grupper, man behöver ha n̊agon att bolla med ”vad tror
du? och s̊a där”. [...] Det brukar vara en pik [i förbättringsförslagen] där. Och
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det är klart att när man f̊ar sitta och diskutera med andra s̊a är det ju lättare att
s̊ahär ”aja nje men det är ju en bra idé”. En kort stund senare under samtalet
tillägger projektledaren när förbättringsförslag inom miljö brukar uppst̊a. Oftast
blir ju det när vi sitter, som i den här gruppen här nu, när vi sitter och g̊ar
igenom och följer upp v̊ara m̊al och tänker p̊a vilka m̊al vi ska sätta nästa g̊ang.
Det är oftast där, d̊a sitter vi och bollar och kommer fram till merparten av de
förbättringsförslag som gäller miljö. Platschefen avslutar med att säga: [...] Men
om man samlas i en stor grupp är det alltid sv̊arare. För det första är det sv̊art
att prata inför en stor grupp överhuvudtaget. Och ska man d̊a ställa en fr̊aga
eller n̊anting och man inte är säker p̊a att det blir bra, d̊a gör man inte det.

Analys
Under vad företag B kallar för C2-dagar ges utrymme att ifr̊agasätta rutiner och lyfta dis-
krepanser, som tillexempel uppgiftskonflikter, under gruppdiskussion. I samtalet framh̊alls
detta genom att platschefen säger: ”[...] [Vi] sitter i mindre grupper, man behöver ha n̊agon
att bolla med [...]”. Lärandedimensionen samspel kan observeras under informationsbear-
betningsprocessen som anställda genomg̊ar under gruppdiskussion kring förbättringsförslag.
Medarbetarna ges här tillfälle att bidra med den kunskap de har för att utveckla verksam-
heten. Informationsbearbetning i samspel med andra leder till en positiv relation mellan
gruppinlärning och förbättringsarbete. Företag B ger ett exempel där samspelsdimensionen
finns med i bearbetningsprocessen, och fr̊an den situationen och arbetssättet kommer mer-
parten av de miljöförbättringar som företaget ger. ”Det är oftast där, d̊a sitter vi och bollar
och kommer fram till merparten av de förbättringsförslag som gäller miljö”. Genom att sitta
i mindre grupper ”som i den här gruppen här nu”, kan samspelsdimensionen och bearbet-
ningsprocessen f̊a utrymme och ett double-looplärande kan ske. ”Men om man samlas i en
stor grupp är det alltid sv̊arare [...]” att ta med samspelsdimensionen eftersom gruppen är
för stor för att en enskild person ska v̊aga ställa fr̊agor.

Sammanfattning
Exempel i diskussionerna fr̊an företag A och B visar att inklusion av medarbetare i infor-
mationsförvärvsprocessen inte är tillräcklig för att främja ett miljöstrategiskt arbete. Situa-
tionerna visar att, utöver inklusion av medarbetare, krävs det att samspelsdimensionen tas
in under informationsbearbetningsprocessen. Att ta in samspelsdimensionen blir sv̊arare i
större grupper. Det är fr̊an tillfällen som företag B’s ”C2-dagar” som anställda ges möjlighet
att i mindre grupper problematisera rutiner i samspel med kollegor som informationsbearbet-
ning i grupp sker. Det klargörs fr̊an samtalet att fr̊an dessa dagar och bearbetningsmoment
följer fler miljöförbättringar än under resterande del av året.

4.1.6 Suddade gränser mellan miljötänk hemma och p̊a arbetsplatsen

Scen 1
Fokussamtal 1 med företag A inleds med en diskussion kring varför miljöarbetet har blivit
viktigt p̊a företaget.

Miljösamordnaren tar ordet: Det är ett familjeföretag. Jag har inte jobbat här i
mer än ett år. Fr̊an grunden är det väl hemifr̊an oss, tror jag... Administratören
fyller i: Ja, jag tror det. Den privata delen. Miljösamordnaren fortsätter: [VD:n]
är ju den som driver företaget och det är ju liksom att vi bryr oss väldigt mycket
om miljön privat, och sen har det liksom speglat över p̊a företaget. Administ-
ratören flikar in: Ja, jag tror det. Vi diskuterar miljö väldigt mycket hemmavid.
Miljösamordnaren fortsätter: Och s̊a har det blivit en väldigt stor del här ocks̊a.
Administratören möter p̊ast̊aendet med: Men det m̊aste bli det. Det g̊ar ju inte
bara p̊a ett ställe, vi m̊aste göra det hela vägen, s̊a l̊angt det g̊ar liksom. Med
samma fokusgrupp diskuteras i samtal 2 den sopsortering som företaget ägnar
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sig åt. Administratören säger: Vi l̊ag ju väldigt tidigt med sortering överlag, dels
för att vi gjort det hemifr̊an.

Analys
”[V]i bryr oss väldigt mycket om miljön privat [...]” Miljösamordnaren tillsammans med
de övriga p̊a företaget som tillhör familjen har ett starkt intresse för miljöfr̊agan hemifr̊an.
Företaget har därmed uppfyllt ett viktigt kriterium för erfarenhetsbaserat lärande i och med
att miljöfr̊agan är subejktivt viktig för dem. En ytterligare slutsats kan dras till att famil-
jemedlemmarna har byggt upp mentala modeller hemifr̊an, vilka i detta fall utgörs av att
miljöfr̊agan är en viktig fr̊aga för dem. ”[...]och sen har det liksom speglat över p̊a företaget.”
De mentala modellerna som byggts upp hemifr̊an bidrar med att skapa en miljömedvetenhet
även p̊a företaget: ”Vi l̊ag ju väldigt tidigt med sortering överlag, dels för att vi gjort det
hemifr̊an.” Familjemedlemmarna har redan etablerat rutiner kring sopsortering hemma, vil-
ket kan ha underlättat vid införandet av sopsorteringsrutiner p̊a företaget.

Scen 2
Även under det andra fokussamtalet med företag B har samtalet glidit in p̊a hur miljötänket
är hemmavid.

Efter att ha suttit tyst en längre stund under samtalet kläcker plötsligt servicele-
daren ur sig: Vi är ju extrema, jag och min sambo. Vi h̊aller p̊a och försöker vara
självförsörjande s̊a gott det g̊ar med det mesta. Odlingar, djur. . . Det speglar av
sig [p̊a arbetsplatsen]. Serviceledaren f̊ar senare fr̊agan om det var en stor om-
ställning att börja leva självförsörjande. Hen svarar: Nej, den var inte s̊a sv̊ar.
Nej, det var den inte. Vi har bott ute p̊a landet ett bra tag s̊a att det var la
inget konstigt där för v̊ar del. Där hade vi det lättare [än andra]. Serviceledaren
forsätter med att berätta om anledningen till att genomföra omställningen: [...]
vi var trötta p̊a allt, att behöva handla i butiker och allt s̊ant där d̊a. Och sen..
ass̊a man vet ju hur mycket skit det är i massproducerat kött helt enkelt, bland
annat. Sen tycker vi det är lite kul. Ja, men s̊a är det. [...] Det är ju dels en
hobby samtidigt som det är väldigt miljövänligt ocks̊a. Allt fr̊an jakten till att
odla och allt s̊ant.

Analys
Serviceledaren har en livsstil som skiljer sig fr̊an samhällsnormen: ”Vi h̊aller p̊a och försöker
vara självförsörjande s̊a gott det g̊ar”. Tack vare att serviceledaren och hens sambo ”[...] har
bott ute p̊a landet ett bra tag”, var omställningen till den nya livsstilen ”inget konstigt där
för v̊ar del. Där hade vi det lättare [än andra]. [...] Sen tycker vi det är lite kul. [...] Det är
ju dels en hobby.” Serviceledaren drivs av att hen tycker det är roligt och ser det som en
hobby - det är subjektivt viktigt för hen. Som en positiv följd av livsstilen är det ”väldigt
miljövänligt ocks̊a”.

Sammanfattning
Genom att ha ett miljötänk hemma blir omställningen till att tänka miljömässigt p̊a arbets-
platsen inte lika stor som om miljön inte skulle spela n̊agon roll hemmavid. B̊ada företagen
tar upp att tankesättet hemma har speglat av sig p̊a det tankesätt de har kring miljöfr̊agan
i verksamheten.
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5 Diskussion

I kommande avsnitt diskuteras möjligheten till praktisk användning av de faktorer som fram-
kommit under analysen genom att bland annat ställa faktorerna i relation till aktuell forsk-
ning inom omr̊adet för ständiga förbättringar och lärande för h̊allbar utveckling. Diskussio-
nen avser att besvara den forskningsfr̊aga som studien undersöker.

5.1 Diskussion kring resultat

Vad kännetecknar det p̊ag̊aende lärande, b̊ade i formella och informella lärandesituationer,
hos företag som har en hög andel miljöförbättringar i sitt vardagliga arbete?

Detta examensarbete har utforskat relationen mellan lärande för h̊allbar utveckling och ett
aktivt miljöförbättringsarbete. Studien har särskilt intresserat sig för lärande för h̊allbar
utveckling utifr̊an Van Poeck och Vandenabeeles (2012) idéer kring lärande som ett demo-
kratiskt deltagande i mötet med h̊allbarhetsfr̊agor i det o↵entliga rummet. Vikten av att
specificera vad som kännetecknar lärandet när ett framg̊angsrikt förbättringsarbete inom
miljö p̊a företaget sker, har flera anledningar - inte minst för att skapa en klarare bild av
hur den utbildning som s̊a ofta förespr̊akas borde se ut. Studien har resulterat i sex stycken
faktorer som samtliga bidrar till ett förbättringsarbete inom miljö p̊a de företag som studien
fokuserat p̊a.

En bidragande faktor för miljöförbättringsarbete som framkom under fokussamtalen
utmärker sig mer än de andra fem i det avseende att den inte nämns i den tidigare forskning
om miljöstrategiskt arbete som studien undersökt. Faktorn suddade linjer mellan miljötänk
hemma och p̊a arbetet är trots detta en faktor som kodningen av empirisk data har gett upp-
hov till. En parallell som kan dras mellan avsaknaden av forskning kring faktorn och hur den
har framst̊att i denna studie kan urskiljas fr̊an figur 9 p̊a sida 24. I diagrammet utläses det att
andelen empiri som kodats och bildat faktorn hemma är minst i förh̊allande till övrig empiri,
vilket kan ha ett samband med avsaknaden av forskning kring omr̊adet. Övriga fem faktorer,
som var för sig inneh̊aller högre andel empiri än faktorn hemma, har dessutom ett högre stöd
fr̊an forskning. Trots detta har faktorn hemma valts att tas med i resultatet eftersom den
anses som ett nytt, intressant tillägg till forskning kring hur miljöfr̊agan kan väcka person-
ligt intresse och engagemang p̊a organisationer. Intressant nog gick faktorn dessutom att
placera in i pedagogisk forskning som Illeris (2007) belyser i sin bok Lärande - nämligen att
arbete med miljöfr̊agan utifr̊an faktorn kan ses som subjektivt viktigt för medarbetare. Med
detta dras slutsatsen att personligt engagemang är n̊agot som kan bidra till lärande kring
miljöfr̊agan i organisationen, och genom att koppla miljötänket hemifr̊an till miljötänket p̊a
arbetsplatsen kan personligt engagemang tas med i arbetet med miljöfr̊agan.

Att miljöfr̊agan ses som subjektivt viktig för medarbetarna framg̊ar även i den empiri som
kodats och bildat kategorin miljöfr̊agan knuten till verksamheten. I denna kategori uppstod
samtalsämnen kring ekonomi frekvent och under återkommande tillfällen knöts miljöarbete
till den ekonomiska fr̊agan. Fr̊an analysen av denna empiri har ett ekonomiskt synsätt fram-
st̊att som ett sätt att komma närmre miljöfr̊agan och kunna tolka den ur en kontext som
används mer i vardagen hos företag. En distinkt skillnad mellan resultaten fr̊an fokussamta-
len och forskning inom miljöstrategiskt arbete är Mårtensson och Westerbergs (2017) sätt att
förespr̊aka ett radikalorienterat perspektiv där naturen ses som den primära intressenten. I
fokussamtalen framförde en del medverkande en åsikt om att miljön skulle kunna sättas som
den primära intressenten under förutsättning att tillräckligt med pengar redan finns, allts̊a
ett vinstorienterat perspektiv. Andra medverkande uttryckte åsikter som i högre grad l̊ag i
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linje med det radikalaorienterade perspektivet. En observation som gjorts av de tv̊a personer
med det senare synsättet är att de b̊ada tillhör Generation Y och har därför kanske lättare
att först̊a den kulturförändring som krävs p̊a organisationer (Bremer, 2012). Även tidigare
miljösatrateg Ekdahl (C2-konsult, muntlig kommunikation, 2017-08-28) belyser vikten av
en kulturförändring som behandlar naturen som central intressent. Ekdahl säger: ”Jag är
övertygad om att p̊a perspektivet 10-15 år s̊a är de stora globala eller små aktörer som vi
ser här, som inte anammar och först̊ar att miljöfr̊agan är fullständigt avgörande för oss, de
är inte intressanta som leverantörer.”

Den diskussion kring naturen som primär intressent som fördes hos företag A ledde till att
medarbetarna automatiskt ledde in diskussionen p̊a fr̊agan knuten till verksamheten och per-
sonliga intressen. Även i andra delar av empirin har det framg̊att att denna koppling mellan
personliga intressen och verksamheten i synnerhet gjordes d̊a det gällde fr̊agor där åsikterna
varierade och känslor väcktes hos de medverkande. Ett exempel är det nyss nämnda - fr̊agan
om priorietringsorndingen av miljön eller verksamhetens ekonomi, men bland annat även när
uppfattningarna visade sig variera kring den miljöutbildning som h̊allits p̊a företaget. Det be-
tyder att en framtida utbildningsinsats som har för avsikt att inkludera faktorn miljöfr̊agan
knuten till verksamheten bör ta upp diskussionsfr̊agor som väcker känslor hos de medver-
kande. Detta g̊ar i linje med den forskning om lärande för h̊allbar utveckling som kretsar
kring vikten av att inkludera mänskliga värden och känslor (Lundeg̊ard & Wickman, 2007;
Caiman, 2015). I dessa diskussioner är det allts̊a viktigt ta vara p̊a medarbetarnas personliga
engagemang genom att inkludera medarbetare i utvecklingsarbetet. Resultatet och analy-
sen visar att det finns sv̊arigheter med att skapa ett samspel i en allt för stor grupp, men
att mötas i mindre grupper och problematisera tillsammans ans̊ag informanterna leda till
fler förbättringsförslag, s̊asom att installera solceller p̊a taket och utöka sopsorteringen. Att
inkludera medarbetare och l̊ata dem bearbeta information i samspel med varandra i mindre
grupper är därmed n̊agot som skulle kunna tas med i en framtida utbildningsinsats för att
lyfta medarbetarnas kunskap och möjligheter till att lära av varandra - allt för att stärka
en lärandekultur i syfte att skapa ett aktivt förbättringsarbete inom miljö.

Fr̊an diskussionen ovan samt fr̊an de idéer kring ett demokratiskt deltagande i mötet med
miljöfr̊agan i det o↵entliga rummet betonas att intressekonflikter mellan de lärande är
väsentliga för ett lärande inom h̊allbar utveckling (Lundeg̊ard & Wickman, 2007). Detta
ställer krav p̊a den kultur som finns kring konflikter p̊a företaget. En ifr̊agasättande kultur
där beteenden problematiseras är enligt studien en faktor och även en förutsättning för att
förbättringsarbete inom miljö ska kunna initieras. Studien har lyft denna faktor när bland
annat företag B berättar att nya miljömål kan skapas genom att ifr̊agasätta de rutiner som
finns. I den ifr̊agasättande kultur som studien lyfter synliggörs och uppmärksammas kon-
flikter och p̊a s̊a sätt kan ett double-looplärande ske. Den ifr̊agasättande kulturen g̊ar hand
i hand med viljan att ständigt utvecklas och därmed främja ett utvecklingsinriktat lärande.
De tv̊a faktorerna en ifr̊agasättande kultur och den ständigt utvecklande arbetsplatsen är
tv̊a delar av en kultur som enligt studien leder till ett kontinuerligt lärande och ständiga
förbättringar. Utan ett ifr̊agasättande av nuläget kan inte en medveten utveckling ske. Utan
en vilja att utvecklas tjänar inte ifr̊agasättande n̊agot syfte.

En ifr̊agasättande kultur och den ständigt utvecklande arbetsplatsen är tv̊a faktorer som med
anledning av det kontinuerliga lärande som följer bör tas med i en utbildninginsats - i syn-
nerhet en utbildningsinsats som ämnar g̊a i linje med den forskning om lärande för h̊allbar
utveckling som belyses av studien. En utbildningsinsats i syfte att skapa en s̊adan kultur
bör därmer inneh̊alla ett element av problematisering av befintliga rutiner, arbetssätt och
mål. Elementet i utbildningsinsatsen bör därmed ha som mål att f̊a ledning och medarbe-
tare att lyfta diskrepanser för att skapa vilja och engagemang att utveckla arbetsplatsen.
Utbildningsinsatsen ska allts̊a ses som ett kreativt forum för att lyfta utvecklingsmöjligheter.
Enligt Ekdahl (C2-konsult, muntlig kommunikation, 2017-08-28) är det just ett s̊adant krea-
tivt sätt som miljön skall arbetas med. I den intervju som hölls belyste Ekdahl detta genom
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att säga: ”Miljön måste hanteras utifr̊an samma synsätt. Det är en del i en kreativ miljö -
eller en kreativ kultur - i mitt perspektiv.” Fr̊an b̊ade empiri och tidigare forskning har det
först̊atts att en kreativ kultur inte förekommer förutsättningslöst. För att skapa en arbets-
plats med utveckling i fokus krävs det nämligen engagemang i ledningen. I forskning av ESD
har Van Poeck och Vandenabeele (2012) belyst vikten av engagemang kring miljönfr̊agan
i det o↵entliga rummet, n̊agot som företag med fördel kan knyta an till. Van Poeck och
Vandenabeele (2012) menar att för att skapa ett lärande av h̊allbar utveckling krävs det
att miljöfr̊agan är driven av engagemang och delaktighet. Det ledarsakp som krävs för att
behandla naturen som central intressent hos företag behöver inneh̊alla b̊ade engagemang och
inklusion av medarbetare. Vikten av en lednings engagemang belystes även i empirin, fr̊an
bland annat platschefen p̊a företag B: ”[...] [J]ag måste älska det här. Det g̊ar inte annars.”
I de fall d̊a engagemang och intresse för miljöfr̊agan saknas är det en utmaning att genom
en utbildningsinsats lyckas frammana en engagerad ledning.

Att skapa ett engagemang för miljöfr̊agan i en verksamhet kan vara en utmaning. I analysen
framkom det att genom att koppla miljöfr̊agan till ekonomiska aspekter s̊a blir fler involvera-
de och engagerade i miljöarbetet. Det är enklare att komma nära miljöproblemen och f̊a dem
att kännas subjektivt viktiga om de p̊averkar ens verksamhet ekonomiskt negativt. Därför
kan en utbildningsinsats inom ekologisk h̊allbar utveckling behöva använda ekonomi som
ett verktyg för att skapa ett engagemang hos ledningsgrupper som inte har ett radikalorien-
terat perspektiv p̊a sitt miljöstrategiska arbete. Om en ledning trots detta ser p̊a ekologisk
h̊allbar utveckling genom ett vinstorienterat perspektiv behöver utbildninginsatsen lyfta,
vad Van Poeck och Vandenabeele (2012) kallar, kontextualiserade h̊allbarhetsp̊ast̊aenden.
Detta eftersom forskning kring ekologisk h̊allbar utveckling har lyft att naturen ska ses som
en primär intressent d̊a den uppfyller de fyra sätt som en intressent kan vara kopplad till
företaget: makt, legitimitet, br̊adskande angelägenhet och närhet (Haigh & Gri�ths, 2009).
Genom att ta upp dessa fyra kopplingar som argument, kan fler f̊a en bild av hur miljöfr̊agan
är kopplad till verksamheten, i syfte att göra miljöfr̊agan subjektivt viktig för de deltagan-
de.

Platschefen p̊a företag B belyser vikten av att inkludera medarbetare i processen med
förbättringsarbete för att göra fr̊agan subjektivt viktig för fler personer p̊a företaget. I sam-
band med vad företag B kallar C2-dagar är antalet förbättringsförslag som högt under året.
Detta har valt att tolkas som att inklusion av medarbetare, och bredden av kunskap som
följer, är en stor anledning till att antalet förbättringsförslag g̊ar i toppen vid dessa tillfällen.
Däremot framg̊ar det under faktorn en engagerad ledning att medarbetarnas åsikter kring
samkörningsfr̊agan inte visat sig vara relevant för utformningen av de körscheman som
ledningen gör. En tolkning som skulle kunna göras utifr̊an detta är att medarbetare f̊ar
möjlighet under en dag om året bidra med förbättringsförslag, men när beslut ska tas är det
i slutändan ledningen som väljer om förslaget ska g̊a igenom eller inte. Däremot, som st̊ar
i analysen, är ledningens auktoritära roll i samkörningsplaneringen motiverad d̊a de utifr̊an
medarbetarnas åsikter problematiserat det arbetssätt som r̊ader.

Med utg̊angspunkt i diskussionen ovan visar resultatet att de faktorer som, enligt studien,
bör tas med i en framtida utbildningsinsats syftar till att främja ett kontinuerligt lärande
kring miljöfr̊agan, samt ständiga förbättringar inom miljö. I enlighet med pragmatismens
syn p̊a lärande som ett p̊ag̊aende samspel bland deltagarna, måste utbildningsinsatsen ta
hänsyn till lärande som deltagande kring miljöfr̊agan i det o↵entliga rummet. Den framtida
utbildningsinsats som studien föresl̊ar en serie av tillfällen för att möjliggöra lärande. Detta
för att g̊a i linje med pragmatismens kontinuerliga syn p̊a erfarenhetsbaserat lärande. En
kontinuerlig syn p̊a lärande illustreras i figur 4 p̊a sidan 12. För att möjliggöra ständiga
förbättringar och ett kontinuerligt lärande bör utbildningsinsatsen utformas i enlighet med
denna figur - som ett förlopp av utbildningstillfällen.

I och med att dessa sex faktorer som studien resulterat i visar sig leda till b̊ade ett kontinuer-
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ligt lärande och ständiga förbättringar, uppst̊ar för oss författare en given fr̊aga: vilka likheter
finns mellan en förbättring och en erfarenhet? Vi försöker svara p̊a denna fr̊aga genom att g̊a
tillbaka till samtalet med företag B. När företag B berättade om hur ledningssystemet hjälpt
dem att utvecklas genom att identifiera sina miljörisker, sätta mål för att minska riskerna,
och förbättra sig utefter målen drogs slutsatsen att ett double-looplärande skett. Det kan
antas att den PDSA-cykel (se figur 3 p̊a sida 8) som kan representera det förbättringsarbete
som företag B gjort p̊a n̊agot sätt ocks̊a representerar det utvecklingsinriktade lärande som
gjorts. En förklaring av antagandet kan ske genom att visa p̊a likheterna mellan PDSA-
cykeln och loopen för erfarenhetsbaserat lärande. Arbete utifr̊an PDSA-cykeln g̊ar igenom
de fyra stegen Plan, Do, Study och Act. Som första steg skapas mål för hur arbetet ska g̊a
till (plan). I nästa steg genomförs arbetet (do). Vidare studeras följden av arbetet (study),
och slutligen blickas det tillbaka p̊a hur processen gick och hur den kan förbättras nästa g̊ang
(act). I jämförelse med loopen för erfarenhetsbaserat lärande (se fig. 5 p̊a sida 13) innefattar
plan att generalisera och teoretisera samt pröva i och med att man genom generaliseringar
utifr̊an tidigare erfarenheter sätter upp en handlingsplan - här skapas förväntan. Do in-
nefattar b̊ada stegen pröva och uppleva där man arbetar i linje med handlingsplanen och
upplever följderna av sina handlingar, s̊a kallade doings. Study representerar stegen uppleva
och reflektera, eftersom n̊agot måste upplevas och reflekteras kring när det studeras. Nu
befinner vi oss i den fas som Dewey kallar undergoing. Act representerar stegen reflektera
samt generalisera och teoretisera eftersom man blickar tillbaka p̊a det arbete som gjorts och
generaliserar teorier om hur arbetet kan göras bättre nästa g̊ang. Cykeln nedan (se fig 12)
visar ett samspel mellan en förbättring utifr̊an PDSA-cyken och en erfarenhet. Att arbeta
med idén om ständiga förbättringar utifr̊an PDSA-cykeln skulle därmed kunna p̊ast̊as vara
en metod för att systematiskt genomleva den erfarenhetsloop som blir. Detta väcker idéer
kring de paralleller som skulle kunna dras mellan p̊a varandra följande förbättringar, det
vill säga ständiga förbättringar, och ett kontinuerligt lärande. Som ovan nämnt kan de sex
faktorerna som studien resulterat i involveras i en utbildningsinsats vars syfte är att leda till
ständiga förbättringar och ett kontinuerligt lärande. P̊a detta sätt kan vi därför argumentera
för att den nya cykeln som involverar b̊ade en erfarenhet och PDSA-cykeln gäller i de fall
som denna studie täcker.

Figur 12: En tolkning av PDSA-cykeln i samspel med Kolbs erfarenhetsloop
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5.2 Diskussion kring forskningsdesign

Fr̊an den tidigare forskningen kring lärande för h̊allbar utveckling förespr̊akas att en leda-
re ska föreg̊a med gott exempel och leva som den lär (Flanagan & Runde, 2008) - detta
var n̊agot som senare även representerades i den empiriska datan. Eftersom studien har
utg̊att fr̊an ett pragmatiskt perspektiv, där ett samspel mellan människor utgör en stor del
av lärande, var syftet med att använda fokussamtal med en semistrukturerad intervjugui-
de som datainsamlingsmetod ett försök till att leva som man lär. Att samla in data fr̊an
en flervalsenkät eller genom en intervjuguide med hög grad av struktur hade kunnat ge-
nerera data som mer specifikt besvarade den fr̊aga som studien undersökte. Om valet av
metod hade varit att genom deduktion analysera fram resultat, hade dessa datainsamlings-
metoder förmodligen varit hjälpsamma (Bjørndal, 2005). Å andra sidan leder den högre
graden av struktur till ett mer anpassningsinriktat tillvägag̊angssätt - n̊agot som hade varit
motsägelsefullt i detta sammanhang i och med att forskare kring lärande för h̊allbar utveck-
ling förespr̊akar ett utvecklingsinriktat tillvägag̊angssätt (Van Poeck & Vandenabeele, 2012;
Ellström, 1992; Sund & Öhman, 2014; Andersson & Öhman, 2016). Dessutom hade den
kunskap som eventuellt hade kunnat tolkas ur resultat fr̊an enkäter eller enskilda intervjuer
inte varit relevant för studiens pragmatiska perspektiv där det är samspelet och samtalet
mellan människor som utgör lärande. Genom att intervjuguiden höll en l̊ag grad av struktur
tilläts de medverkande i fokussamtalen att styra ämnet efter det de själva ans̊ag var intres-
sant och subjektivt viktigt för dem. I många fall gled därför gruppen in p̊a samtalsämnen
som de medverkande hade skilda åsikter kring, och en diskussion skapades. P̊a detta sätt
blev fokussamtalen ett forum för diskussion där diskrepanser kunde uppmärksammas och
därmed även ett lärandeforum.

Syftet med att samla empirisk data med hjälp av fokussamtal var för att skapa möjligheten
att ta fram resultat fr̊an samtal mellan gruppmedlemmar, och inte enbart fr̊an vad som
sades. Genom att inte begränsa sig till vad som sades, skulle fokussamtalen kunna generera
ett rikare material än om datainsamlingen skett genom enskilda intervjuer. I genomförandet
av analysen framgick det dock att det var sv̊art att analysera hur kommunikationen mellan
gruppmedlemmarna var, särskilt i fokussamtalen med företag B, där det som platschefen sa
har st̊att för den största delen av den analyserade datan. Däremot satte samtalen mellan
medlemmarna det de sa i en kontext som kan ha bidragit till att tolkningen av resultaten
blev mindre felaktig än om tolkning hade skett av enstaka repliker genererade av en intervju.
Ett ytterligare syfte med att studera de samtal som fördes mellan de medverkande under
fokussamtalen var att generera en bild av fokusgruppens kunskaper, även om kunskaperna
inte hade varit tillräckligt djupa för att explicit kommunicera dem i ord (Morgan, 1997).
Det som framgick av fokussamtalen var att medlemmarna ibland rättade och förtydligade
fr̊agor för varandra när n̊agon hade missuppfattat eller gett ett svar som de andra inte tyckte
stämde. Fokussamtalen innehöll därmed inbyggda element av kritisk granskning som kan ha
genererat ett mer sanningsenligt resultat.

Utformningen av fokussgrupperna bestod i företag A av tv̊a fr̊an ledningen och en montör och
fr̊an företag B medverkade endast personer fr̊an ledningen. Den data som genererats i fokus-
samtalen kan ha vinklats p̊a grund av sammansättningen av fokussgrupperna. De utmaning-
ar som framkommit under diskussion är framtoningen av faktorn inklusion av medarbetare.
Fr̊an gruppsammansättningen följer hierarkiska utmaningar som kan ha p̊averkat resultatet
som gavs. En förskönande bild kring ledningens inklusion av medarbetare i miljöarbetet kan
ha uppst̊att som en följd av de utmaningarna.

Vidare var uppgiften att tolka det som sagts under fokussamtalen och koda data i grup-
per som inte p̊averkas av den referensram som tidigare forskning utgör. Att koda empirisk
kvalitativ data utan att vara subjektiv är sv̊art. Eftersom större delen tidigare forskning
tagits ut innan samtalen genomfördes, höjs sannolikheten att de kategorier som uppst̊att
vid kodning har p̊averkats av den teoretiska referensramen. Allts̊a att de kategorier som ko-
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dats fram har färgats av den forskning som tidigare sammanställts. För att öka validiteten
av att kategorierna är objektivt framtagna skulle fokussamtalen ha kunnat genomföras före
den tidigare forskningen sammanställts. D̊a skulle de kategorier som kom av fokussamtalen
inte vara influerade av tidigare forskning. Hindret som kommer med detta är dock att det
finns en risk att fokussamtalen inte genererar tillräckligt mycket data som kan användas för
analys, d̊a de intervjuande inte vet vad för kompletterande fr̊agor de ska ställa för att höja
kvaliteten p̊a svaren.
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6 Slutsats

Följande avsnitt ämnar att besvara fr̊ageställningen och uppfylla studiens syfte.
Fr̊ageställning och syfte finns beskrivna i kapitel 1.2 (Syfte). Avsnittet ger ocks̊a en förklaring
av validiteten och generaliserbarheten som studien har. Slutligen presenteras förslag p̊a vi-
dare forskning som kan göras utifr̊an studiens resultat.

Studiens syfte har varit att generera ett antal faktorer som skulle kunna användas i en
framtida utbildningsinsats som behandlar ekologisk h̊allbar utveckling. Studien har ställt
de faktorer som observeras fr̊an fallföretagen mot aktuell forskning om lärande för h̊allbar
utveckling för att identifiera vilka faktorer som p̊a sikt skulle kunna tas med i en framtida
utbildningsinsats vars syfte är att främja kontinuerligt lärande och ständiga förbättringar.
De fallföretag som studerats har i sin bransch visat sig framst̊aende inom konceptet ständiga
förbättringar och hade under år 2016 en hög andel miljöförbättringar. Utifr̊an ett pragma-
tiskt perspektiv har en insamling av tidigare forskning om ESD, miljöstrategiskt arbete samt
lärande p̊a organisationer genomförts. De faktorer som genom fokussamtal observerats hos
fallföretagen analyserades och operationaliserades utifr̊an de teoretiska ramar som tidigare
forskning satt upp.

Fr̊an de fokussamtal som genomfördes med fallföretagen utkristalliserades sex olika bidra-
gande faktorer - faktorer som har bidragit till ett miljöförbättringsarbete p̊a företagen. Efter
analys och diskussion kring de sex faktorerna har det konstaterats att en av dem, suddade
gränser mellan miljötänk hemma och p̊a arbetsplatsen, inte har lika mycket stöd fr̊an tidigare
forskning. Studien väljer, trots detta, att ta med den som en faktor som kan användas i en
utbildningsinsats för att väcka intresse och skapa personligt engagemang hos de deltagande.
Nedan beskrivs dessa sex faktorer i korthet.

1. En ifr̊agasättande kultur där vikten av att v̊aga ifr̊agasätta och lyfta diskrepanser
och hantera dem som uppgiftskonflikter understryks

2. Den ständigt utvecklande arbetsplatsen där en kreativ kultur krävs för att ett
utvecklingsinriktat lärande ska ske

3. Miljöfr̊agan knuten till verksamheten där miljöfr̊agan görs subjektivt viktig för
de inblandade genom att knyta miljön till företagets primära a↵ärsverksamhet

4. Engagemang i ledningen där ledningen lever som de lär och föreg̊ar med gott
exempel

5. Inklusion av medarbeteare där ett samspel mellan kollegor och arbetsgrupper l̊ater
de med intresse och kunskap bidra i miljöarbetet

6. Suddade gränser mellan miljötänk hemma och p̊a arbetsplatsen innebär att
ta vara p̊a medarbetarnas personliga engagemang kring miljöfr̊agan

Det studien har funnit är att de arbetssätt som observerats hos företag med ett aktivt
förbättringsarbete inom miljö kan ställas mot arbetssätt som förespr̊akas av forskning inom
ESD. Diskussionen kring resultaten har även belyst hur arbete med ständiga förbättringar
utifr̊an PDSA-cykeln har stora likheter med loopen för erfarenhetsbaserat lärande. Slutsat-
sen blir att en framtida utbildningsinsats om ekologisk h̊allbar utveckling - som innefat-
tar moment där de sex framtagna faktorerna f̊ar ta plats - skulle kunna leda till ett ökat
förbättringsarbete och ett lärande. Genom att inkludera demokratiskt deltagande, samt att
arbeta löpande med utbildningstillfällen för att skapa ett kontinuerligt lärande utifr̊an dessa
sex faktorer, medförs möjligheter för ständiga förbättringar inom miljö.
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6.1 Validitet och generaliserbarhet

Insamlingen av empirisk data har skett genom fokussamtal med grupper fr̊an tv̊a olika
företag. Vilka grupper inom företagen som representerades skiljde sig åt företagen emellan.
P̊a företag A var det en medverkande under fokussamtalen som inte var med i lednings-
gruppen p̊a företaget, vilket medför en högre validitet av resultaten. Även de situationella
avläsningar som gjordes under fokussamtalen f̊ar högre trovärdighet eftersom stämningen
mellan de medverkande fr̊an företag A i högre grad kan spegla den stämning som r̊ader
mellan mellan montörer och ledning under arbetsdagar. Under fokussamtalen med företag B
medverkade under samtal 1 tre personer fr̊an ledningen. D̊a medarbetarna utanför ledningen
inte hade en representant under fokussamtalen ger observationen av stämning och kultur
p̊a företag B en lägre validitet än liknande observation p̊a företag A. Under samtal 2 med
företag B fick en av de tidigare medverkande förhinder att vara med, vilket medförde att
samtal 2 genomfördes med endast tv̊a medverkande. D̊a samtal 2 gav liknande resultat som
samtal 1 ans̊ags detta inte p̊averka resultatet av fokussamtalen och data fr̊an b̊ada samtalen
valdes att analyseras. Eftersom de medverkande alla representerades av ledningen har analys
fr̊an företag B endast gjorts p̊a vad som sades och inte p̊a stämningen, d̊a den inte ans̊ags
spegla företagets kultur. Att enbart ledningen representerade företaget kan vara en felkälla
i denna studie och validiteten p̊a resultatet fr̊an företag B hade varit högre om det fanns en
medverkande utanför ledningen med. Hade studien gjorts om hade det varit ett kriterium
att ha med en medverkande utanför ledningen i fokussamtalen, alternativt genomföra fler
fokussamtal med olika sammansättningar.

De faktorer som lett till ett miljöförbättringsarbete p̊a de tv̊a företag som studien behandlar
skulle kunna se annorlunda ut p̊a andra företag inom elinstallatörsbranschen och i and-
ra branscher. Studien har enbart belyst totalt sex medarbetares tankar och åsikter kring
arbetssätten p̊a företagen, vilket kan vara sv̊art att projicera p̊a andra verksamheter som
studien inte täcker samt även p̊a andra medarbetare p̊a fallföretagen. Den figur som tagits
fram under diskussionen kan inte heller generaliseras till att täcka alla förbättringar och alla
erfarenheter, eftersom den har färgats av den kvalitativa data som studien genererat.

6.2 Vidare forskning

Under perioden som denna studie genomförts har fr̊ageställningarna emellertid skiftat fokus.
Grundtanken om att studera relationer mellan ständiga förbättringar, kontinuerligt lärande,
och miljö har dock legat kvar hela vägen, om än med lite olika vinklingar emellan̊at. N̊agot
som har uppmärksammats under arbetets g̊ang och även i slutet av diskussionen är hur likt
arbete efter konceptet ständiga förbättringar är ett kontinuerligt erfarenhetsbaserat lärande.
Som vidare forskning utifr̊an denna studie föresl̊as därför en undersökning kring likheterna
mellan ständiga förbättringar och kontinuerligt lärande, men förslagsvis inom en annan
bransch eller med ett större urval. D̊a denna studie är skriven ur ett pragmatiskt perspektiv
förespr̊akas pragmatismen som det perspektiv kommande studier bör ha för att undersöka
likheterna - om de ämnar utg̊a fr̊an denna studies resultat.

Fr̊an det pragmatiska perspektiv som har genomsyrat forskningsdesignen och resultatet av
studien har sex faktorer som bidrar till ett miljöförbättringsarbete hittats. P̊a grund av
studiens begränsade tidsomfattning har dessa sex faktorer inte kunnat testas i en utbild-
ningsinsats och därifr̊an utvärderas. Att testa de faktorer som studien resulterade i, var
fr̊an början avsikten med studien. Att utforma och pröva en utbildningsinsats och sedan
utvärdera resultatet av den lämnas därför som förslag till vidare forskning.

Det tredje förslaget till vidare forskning g̊ar utanför omr̊adet miljö. Ständiga förbättringar är
ett koncept som appliceras p̊a fler omr̊aden än miljö - främst inom kvalitet. Det hade därför
varit intressant att undersöka likheter mellan lärande och ständiga förbättringar inom andra
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omr̊aden än miljö. De fem faktorer som denna studie har tagit fram i denna rapport kan
testas inom andra omr̊aden för att undersöka om ett pragmatiskt lärande är det optimala
inom omr̊aden utanför miljö.

Slutligen är ett förslag p̊a vidare forskning att vidare undersöka det eventuella samband
mellan en förbättring och en erfarenhet som illustrerats i figur 12. Med detta kan en brygga
byggas mellan lärande p̊a organisationer och det arbetssätt som organisationer ägnar sig
åt.
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Bilagor

A Guide till fokussamtal

Syftet med fokussamtalen är att lyfta de aspekter som har medfört ett
förbättingsarbete inom miljöfr̊agan.

Fokussamtal 1

Fokus: Formella aktiviteter som tar upp miljöfr̊agan samt kulturen p̊a företaget.

Vad vi vill ta reda p̊a:

1. Varför miljöfr̊agan är viktig för dem

2. Vilka miljömål de har

3. Hur de arbetar med miljöutbildningar

• Utbildningstillfällen inom miljö som de medverkande genomg̊att under det senaste
året

• Vilka aktiviteter som finns där miljörfr̊agan tas upp

• Vilka som medverkar i dessa aktiviteter

• Vad de medverkande känner att de har för p̊averkan

• Hur stämningen är under aktiviteterna

• Vad aktiviteterna leder till

Fokussamtal 2

Fokus: Det informella lärandet samt kulturen p̊a företaget.

Rekapitulering av det som diskuterades i samtal 1. Vad minns de medverkande fr̊an förra
samtalet?

Vi vill ta reda p̊a:

1. När förbättringsförslag inom miljö uppst̊ar hos en individ / i organisationen

• Kontinuitet i förbättringsförslag året runt eller i samband med aktiviteter

• Vem som st̊ar för förbättringsförslagen som skickas in och vilken roll denna person
har i företaget

• Var inspiration till förbättringsförslag inom miljö tas fr̊an

• Om förbättringsarbetet sker individuellt eller tillsammans med kollegor

2. Samspel mellan kollegor. Hur kollegor hjälper varandra att utvecklas i deras arbete

i



B Samtyckesblankett

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har

informerats om mitt deltagande i studien, att deltagandet är frivilligt och att jag när som

helst kan avbryta min medverkan utan n̊agra som helst negativa följder. Jag har ocks̊a

möjlighet att när som helst under samtalets g̊ang, samt efter samtalet, be om att n̊agot jag

säger ska utelämnas fr̊an transkriptionen.

Jag är medveten om att det jag säger kommer att spelas in. Inspelningen av fokusgrupps-

samtalet kommer inte att föras vidare och mitt namn eller könstillhörighet kommer inte

att presenteras i det slutgiltiga arbetet. Företagets namn kommer inte heller att nämnas

i arbetet. Inspelningen kommer att behandlas p̊a ett s̊adant sätt, s̊a att min identitet inte

röjs.

De uppgifter som framkommer av inspelningen kommer att bevaras p̊a ett s̊adant sätt att

obehöriga inte kan ta del av dem. Efter studiens genomförande kommer inspelningen samt

transkriptionen av inspelningen att raderas. Den information jag lämnar kommer endast att

användas till detta examensarbete men jag är medveten om att slutversionen är o↵entlig.

Ort och datum

Namn

Michaela Bartoletti

Ellinor Brorsson
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C Intervjuguide för intervju med miljöstrateg

Samtal 1

Skulle du kunna berätta om det miljöarbete du gjort p̊a tidigare arbetsplatser och hur du
kom in p̊a den banan?

Samtal 2

Vi hittade lite nyckelord som vi tolkade fram fr̊an förra intervjun. Dessa var:
Kommunikation, solidaritet, vi-känsla, storytelling, värdegrund, legitimitet, miljöfr̊agan i
ett perspektiv som ligger närmre ens egen verklighet, n̊a ut till alla niv̊aer i verksamheten,
utbildning efter sammanhang, och möjlighet till att tycka till och p̊averka.

Alla dessa spelade en stor roll i miljöutbildningen p̊a ett företag. Är det n̊agot du h̊aller med
om, eller har vi missuppfattat n̊agot?

Hur kan man skapa en kreativ kultur?
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